






ক্লষিদর্পণ !. 

্রীহরিমোহন সুখোপাখায় | 

প্রণীত । 

প্রথম ভাগ ! পরিন্যাগা ৫ রে ক 

রিনি (67 ু 

কলিকাতা! তং দল | 

চাপাতলা-স্বাঙগলাবন্ত্রে 

শীগোবিন্দচন্্র ভট্রীচার্ধ্য কর্তৃক 

সুতিত। 

মন ১২৬৬ সাল 





বিজ্ঞাপন । 

*এভদৈশীয় হিঙ্যানুরণী মহোদয়গণ পনর্ণমেন্ট 
আন্তকুলা প্রাপ্ত নান! বিষয়ক প্ুস্তকাদি রচনা করত 
এক্ষণে বঙ্গভাযার উন্নতি বৃদ্ধি করিভেছেন । কিন্তু কৃম্ধি- 
কার্ধা যাহ এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা 
ভতমন্বন্ধীর় কোন পুস্তক জঙ্াবধি গ্রকাঁশ নাপাগুয়াতে 
এভটদৈশে কৃষিকার্ধা পুর্বাব অবস্থাবস্থিভত আঁছে। 
ঞীলস্ত্রীযুত কোম্প|নী বাহাছরের বটানিক উদ্ধান সং- 

স্থাপিত হওয়াভে নানাধিধ বৈদেশিক বক্ষ চার। এভ- 
দেশে রৌপিত হওয়'তে কৃষিকর্ষোর উন্নতির সোপান 
হইয়াছে বটে, কিন্ত যেসকল কৌশল ছার] উক্ত উদ্যা- 
নের কার্যা পরিচালন 'হইয়। থাকে তাহা দেশে গ্রচারিত 
হয় নাই, এই নিনিভ্ভ আমরা বন্ছ যত এ সকল কৌশল. 
সংগ্রহ করিয়া এদেশীয় সাম।ন্যরূপ কৃষিকার্ধোর সহিত 
ংমিলন পুর্বাক এই কুষিদপণণ নামক সন্দর্ভ রচন৭ কারিয়া 

পুকস্তক)ক!রে প্রকাশিত করিলাম । 
পল্লিশেষে আমর। কৃতজ্ঞত1 সহকারে স্বীকার করি- 

তেছে। আন্ছুল মিবাসী গ্রীযুক্ত বাবু রাঁধামোহন বস্তু 
এই পুস্তক ঘ্ত্রিভত করিব যাবতীয় বায় নির্বাহ করি- 
য়াছেন। তিনি অনুগ্রহ প্রদর্শন পুর্বক এই বিষয্নের 
তার গ্রহণ না করিলে এই পুস্তক প্রচারিত করা দুর 
হইত সন্দেই নাই । 

কলিকাড+ « 
সন ১২৬৬ সাল 1 জ্ীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় । 
২ অব 





উপকব্রমণিকা ! 
স্পস্ট" 

রত্গর্রী বন্ুন্ধর! নানাস্ছথানে নানা প্রকার রত্ব প্রসব 

, করেন। কোন স্থানে স্বর্ণ রৌপ্য, কোন স্থানে বা হীরা, যণি। 
মাণিকা, প্রবাঁলাদি উৎপন্ন ভষইয়া থাকে, এবং তৎ্সমীপ- 
বর্তি স্থান বাসিরা এ সকল দ্রবা আভরণ দ্বারা জীবিকা 

নির্বাহের উপায় নির্ধারিত করে। কিন্তু আমাঁদিগের এই 

বঙ্গরাঙ্গ্য মধ্যে উক্ত দ্রব্যাদি কিছুই উৎপন্ন হয় না, তথাপি 

উহা যেরূপ অবস্থায় সংক্কাপিত আছে তাঁভা অবলোঁকন 

করিলে স্পন্ট প্রতীত ভয় যে ইভা কেবল উদ্ডিজ্জব্ূপ রত্বই 

গ্রমব করিবেক, কারণ ইহাতে পর্থতাঁদির কৌন প্রতি- 

বঙ্গকতা নাথাঁকাতে দমুদ্র ভইতে আর্র বাঁদু সঞ্চালিত হইয়া 

শত্তিকাকে ক্রমাগত সরস রাঁখে। উত্তাপ, বু্টিপতি এবং 
সর্থত্র নদীর জল প্রবাতিত হওয়াতে অস্থভূত হইতেছে থে 

এই দেশে অনা সকলদ্রব্য বিনিময়ে কেবল উদ্ভিজ্জই উৎ- 

পন্ন হইতে পারে, অতঞব এতছ স্ছাঁন বাঁসির' তদ্বিষয়ের 

আলোচন! দ্বার! দেহ যাত্রা! নির্বাহ করিবেক। বিশেষতঃ উষ্জ 

দেশে রুক্ষ ক্লামগ্রী অর্থাৎ মদ্য মাস প্রভৃতি কখন আহীা- 

রেোপধোগি হইতে পারে না, কারণ বহিরুজ্তীপে এদেশীয় 

জীবের, শরীর ক্লান্ত হইয়া থাকে, তাহাতে বদি ক্রুক্ষ সামী 
দহকারে শরীরের ভিতরের উত্তাপ বুদ্ধি হয় তবে উভয়ের 

ক 



উপক্রমণিকা । 

সংযোগে অবশ্য বিশেষ ভাঁনি হইতে পারে, তৎগএ্যুক্ত তদ্থু, 

পযুক্ত আহারীয় দ্রব্য যে ন্সিপ্ধসামগ্রী অর্থাৎ কল মুল 
অন্যান্য উদ্ধিজ্জ ইহাই সর্থতৌভাবে এদেশীয় জীবের 
ভোজনাহ্ঃ অতএব এই কাঁরণবশতঃ বঙজগদেশ নিবাঁসি 

লোকের! কৃষিকার্ধ্য করিয়া থাকেন কিন্তু কৃষিবিদ্যার কি- 
ভুহ আঁলোচন। নাই, অর্থাৎ যাহাতে কার্যের কারণ 

প্রকাশ পাইতে পারে এমত কোন উপায় অবধারিত মই । 

মছিও চারা উত্পত্তি করিবার কারণ স্বত্তিকা খনন, সার 

দেওয়], অকন্মণা তৃণ্দিগকে নষ্ট কর!) সময়ে ২ শাখাচ্ছেছ 
ও জ্লসেচন করা? এবং ইভাঁকে রোগ জইতে মুক্ত কর 

উত্তাদি ক্রিয়া কলাপ বাহা কৃষিকার্ধোর আমূল ভইয়াছে 

তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আনেকে অবগত আছেন, কিন্ত 
এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগের জীবনে'পযোগি 

ক্রিয়' সকল কিরূপে নির্বাহ ভইতেছে, তাহা কেহই জ্ঞাত 
মতেন। অতএন এই সকল বিষয় প্রকাশ কর্রবার মানসে 

আমর! প্রথমতঃ দেখিলাম যে এ সকল অন্তষ্ঠান দেশের 
খবভাবান্থসাঁরে ভিন্ন ২ স্বভাব ধারণ করিয়াছে, যথা,শীত- 
প্রধান দেশে সভত বরক পতিত ভতওয়াতে উদ্ভিজ্জদিগের- 
প্রতি অধিক জল ব্যবস্হা করা কর্তব্য নহে, এবং তথাকার 
কঠিন চিক্ষণ মৃত্তিকা বহু দ্র অবধি খনন না করিলে কখন 

কৃষিকাফ্যোপযোগী হইতে পারে না। প্ীক্ম্ীধান দেশের 

কোঁন চারা এদেশে রোপণ করিতে হইলে উত্তপ্ত গৃহ মধ্যে 
তাহা রোপণ কর! আবশ্যক, কিন্তু বঙ্গরাঁজয মধ্যে সক- 

লই তাঁহার বিপরীত দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। এই স্থালে 

শা 



উপক্রমণিকা । ৩ 

অধিক জল..ব্যবন্থা করা কর্তৃব্য মৃত্তিকা অধিক দুর অবধি 
খনন করিতে হয় না। শীত-প্রধান দেশীয় চার আনিয়া 
মদি এই দেশে রোপণ করিতে হয় তবে শীতল গৃহে রোপণ 

কর! 'আবশ্যক+ এবং এই দেশ অপেক্ষা সমধিক উঃ 

দেশের চারা আনিয়! এই দেশে রোপণ করিতে হইলে রজনী 
যোগে তাঁহার উপরে আচ্ছাদন দিতে হয়। এই প্রকার 
'উভয় দেশীয় কৃষিকার্যের বিভিন্নতা দেখিয়া আমাদিগের 

ম্ছির বিবেচনা ভইভেছে যে, এক দেশীয় কৃষিকার্যের ব্যবস্থা 

কিঞিঃৎ পরিবর্ত না করিলে অন্য দেশে তাহা কখন প্রচ- 

লিত হইতে পারে না। এই জন্য ইংলপ্ীয় ব্যবন্ছ! সকল 

আ'মাদিগের এই দেশের স্বভাঁব+ন্সারে পরিবর্তন করিবার 

জন্য প্রথমভ আমর! কিছুই উপায় ধাষ্য করিতে পারি 
নাই | অবশেষে অনেক চিন্তা করিয়। এই স্থির করিলাম যে, 
স্বভাবরূপ গ্রন্থ আলোচনা করাই আবশ্যক, তাহাতে শ্রস্থে 

ষাভ। অবধারিত আছে তৎ্সমুদয় অনুশীলন করিলে নান! 

দেশের কৃষি ব্যবস্থা নিবূপণ অবশ্য করা যাইতে পারিবে, 

কারণ যেম্ছানের যেরূপ স্বভাব তথায় তদ্রপ উদ্ভিজ্জ 

উত্পপন্ন হইয়া থাঁকে। কোথাও ধান্য, কোথাও দ্রাঁক্ষা, 

কোথাও বা খঙ্জর, কোথাঁও বা নারিকেল, এই রূপ স্থান 
বিশেষে বিশেষ ২ শসারক্ষ উৎপন্ন হইয়! থাকে । কোনং 
ব্যক্তি যে হটদশোপন্ন উদ্ভিজ্জ রোপণ দ্বার জীবিকাঁর 

উপায় করিয়া থাকেন ভীহাঁরা কেবল স্বতাঁবের বদান্যতার 

উপরই” নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু নানা দেশে যে ভিন্গ 
উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হয়, তাঁহার নিয়ম অবগত হইয়া যদি 



& উপক্রমণিকা। 

তাহাদিগকে আমাদিগের এই দেশে রোপণ করিবার প্রথ, 

প্রচলিত করা যাঁয়,তবে কৃষি কার্যের উন্নতি হইতে পারে এবং 
বিদেশে বাণিঙ্গোর আর আবশাকতা থাকে না, কারণণসর্থ 
দেশোৎপত্র দ্রব্য কৌশল ক্রমে যদি স্দেশে উৎপন্ন করা যায় 
তবে কোন্ দ্রব্যের আর অভাব থাকে 2 স্থুতর'ং তৎ্সমু- 
দয়ের নিদিত্ত আমাঁদিথের আর দেশে২ ভ্রমণ করিবার পয়ো- 

জন থাঁকে না। অতএব এই রূপ আশয়ে স্তসিদ্ধত' লাভেব 
জন্য স্বভাব রূপ পুশ্তকে দেখিলাম সে, তাঁভা তিন পরিচ্ছেদে 

সমাপ্ত হইয়!ছে,কিন্্ এক এক অধ্যায়ের পত্রের সংখা আমা- 

দিগের এই সামানা বৃদ্ধিতে নিরূপণ করা অসাঁধা * কারণ 

এক মহ বিস্তীর্ণ প্রান্তর ঘধ্যে দণ্ডায়মান হইয়। ইতন্ততঃ 
দৃষ্টিপাত করিয়া বিবেচনা করিলাম ষে আকাশ অতি নিকট- 

বন্তি-ভূমিতে সংলগ্র ভইয়ডে এবং তদবধিই পৃথিবীর সীম 

তব মম 
» বগ! 

নিদিষ্ট ভইয়াছে। পরে এ সীমার নিকট যাইবার অআখকাঁ- 

ওক্ষাঁয় কিয়দর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম ঘে আমাদিগের গমনে 

উভও অন্তরে অন্তরে ধাবমান ভয়। এই প্রকারে অসীম 
বিস্তীর্ণ পৃথিবা দেখিঘা আঁমীদিগের মন সঙ্কুচিত হও- 

যাতে শ্বভাবের সমাক্ পাঠের অসন্ভাবনা দেখিয়] বিবেল 

চনা করিলাম যে, যত দ্র পর্যন্ত আমাদিগের দৃষ্টি- 

গোৌচরাঁধীন তদধ্যয়নেই সন্থ্ট হওয়া উচিত। এই কল্প 

স্থির করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, ধর্মীন্ত তিথায় 

স্বাভাবিক নিয়ম মনুষ্যদিগের কাপ্পনিক ব্যবস্থার সহিত 

এমত মিশ্রিত যে তাহ! হইতে ইভাঁকে বিভিন্ন করিয়া 
শিক্ষা কর! সুকঠিন। অতএব এতাবৎ ভা'বিয়] চিন্তিয়া এক 
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'মহাঁরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইলাম, তথায় দেখিলাম যে 
শিক্ষধদায়িনী প্রকৃতি সতী অনন্তশব্যায় শয়ন পুর্বক নি- 

দ্রাঁতিভূত রহিয়াছেন। আমি তীহার নিকট দণ্ডাঁয়মণন 

হইয়া করপুটে জিজ্ঞাসা করিলাম হে ভাবুকজন মোহি- 

নি! পরমেশ্বরের এই বিচিত্র রচনার মধ্যে যেরূপ আশ্চর্য্য 
লীল। প্রকাশ পাঁইয়াঁছে তাহী৷ সমুদয় দর্শন করিয়া কিছু 

প্রণিধান করিতে পারলাম না, অতএব আমার প্রতি অন্থ- 

কম্পান্বিতা ভয় আমার হদয়াকাশে জ্ঞানরূপ ভান উদ্দিত 
“করুন । এই কথা বারন্বার উক্তি করাতে কোন উত্তর পাই- 

লাম না, কেহ আমার বাকা শ্রবণ করিল না, এবহ তথায় 

এমত কাহাকেও দেখিলাম না যে এই বিষয়ের সছুপদেশ 

জিজ্ঞাসা করি। পরে অতান্ত চিন্তাকুল হইয়! ইতস্ততঃ ভ্রমণ 

করত এক গিরির নিকট উপস্থিত ভইলাম, তথায় বসিয়া 

ভাবিয়া দেখিলাম যে শিক্ষা করিবার চারি প্রকার উপায় 

আছে। প্রথমতঃ, পুক্তক পা, কিন্ত এখাঁনে তাহ! কি প্রকারে 

সংগ্রহ করি? কারণ বাঁভাঁর নিকটে শিক্ষা করিতে আসি- 

য়াছি ভিনিই অটৈতন্য রহিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, কথে'পকগন, 
“কিন্ত এই স্থানে বাক্যালাপ করি এমত কেহ নাউ। তৃতী- 

য়তঃ, পরাক্ষা, কিন্তু এখখনে পরীক্ষা করি এমত কোন উপায় 

নাই। পরিশেষে চতুর্থ উপায় অর্থীৎ বহুদর্শন দার] যে জ্ঞান 

উৎপন্ন ক্কঈতে পারে তাহাই স্থির কপ্প করিয়া চতুর্দিকে 
নিরীক্ষণ করিলাম, তাঁভীতে আমার এই আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল 
যে একতি ব্িদ্রাবন্ছাতে থাকিয়াও স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রিয়া পদ্ধ- 

তি স্বরূপাঁ হইবাতে সকল কার্যের মূল-সুত্র ধারণ করিয়া 
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নিঃস্তদ্ধে তাহাদিগকে এমত নিয়োজিত করিতেছেন যে 

কৌন ক্রমেই তাহার কিছু মাত্র অন্যথা ভয় না, 'মথা 

কতিপয় আদিভূতঃ ভীভার। বস্ত্র সংখণতে ষটপঞ্চাশ- 

তের অতিরিক্ত ভউসেক, ইভাদিগের সঙল্সায় জগৎম্ছ 

সমন্ত বস্বর কখন সস্ছি স্ফিতি ভইভেছে, এবং ইভাি- 

গ্রে নিচ্ছেদে সেউ সকল আবর লয় পাইতেছে। কিন্তু 

উতভখন্দগের ধ্বংস কেন কাঁলেই নাই, কোন দেভ পতন হইলে 

ইভাঁদিগের কেবল পরস্পর বিচ্ছেদ ভইউয়! পুনশ্চ অনা দেহ 

রচনায় প্রন ভয়। এইরূপ ক্রমাগত ইরা দেহের রচনা ও 

ন'শেই রত অ+ছে,যেমন এক আঅক্টলিকা ভাঙ্িয়! ভ€ উদ্টকা 

দি সভকারে অনা অন্টালিকা নিন্ডিত হইয়া থীকে। অতএদ 

একবার যাহ। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ক্রস রদ্ধি ন' 

হইয়া সমভাঁবেই আছে এব তগকারণ প্রযুক্ত উৎপন্তি 

ও ধ্বংস সম-পরিম বে আছে । এইরূপ নানাবিধ পরিনতুনে 

ঈশ্বারর এই অন্তত লীলা প্রচলিত হইভেছে এবং এই 

পৃথিব'ও ইভ: উপরিস্থ সমস্ত বন্থকে সম্যক প্রকারে 

সংযত করিয়। ইহাদিগের রক্ষার কারণ সংশ্থাপিত করি 

যাঁছেন। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলে আমাদিগের এই- 

অন্রমান ইইতে পাঁরে যে, এই জগতে কোন বস্থ অকর্মণ্য 
অবস্থাপন্ন নাই, সকলেই স্বীয় ২ কার্যে নিযুক্ত আছে, যথা, 

স্বাভাবিক নিয়মান্ুসারে প্রভাকর দেদীপামখন” হইয়া" আ- 

লোক গ্রদ!”ন সকল বস্তকে সটেতন করিতেছেন । পৃথিবা 

নক্ষত্র ইত্যাদ সমুদায় সেই সূর্যকে পরিবেটন ক্রিয়! পর্ণায়- 

মান হওয়।তে দিবারাঁত্ি এবহ শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি খতু 
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সকলের পরিবর্তন হইতেছে । পৃথিবীন্ছ বস্থ সকলের গমনা- 

গমন* সমুদয় কি আশ্চর্যা দ্বশ্য ভইতেছে যথা পর্বতের 
নানাস্ছান হইতে ক্ষুদ্র ২ আ্রোত একত্র মিলিত হ্ইয়। বলৃৎ 

নদ নী রূপে সমুদ্র জলে গিয়। মিশ্রিত হইউতেছে। এবং সমুদ্র 

ভইতে জলের পরমাণ সকল বাস্পাকারে গগন মগ্ডলে উত্থিত 

হইয়া বরক, কুয়াঁসা এব রুষ্টিরূপে ভুভলে পতিত ইয়া 
পৃথিবীম্ছ সমস্ত বস্তকে তৃপ্ত করত পুনশ্চ নদ নদী প্রবাহে 

সম্দ্র আসিয়া উপস্থিত ভইতেছে। এই প্রযুক্ত সাম্বদ্রিক 
জালের সীমা অমভাব থাকে" এবহ তদ্জরপ জুয়ার ও ভাটা ও 
কখন বাভ্াঘাতে জলের গমন গমন ক্রমাগত সম্পন্ন হইতে- 
ছে 1বায়ুর গমনাগমন কুখন দক্ষিণ পুর্ব কখন বা উত্তর পশ্চিমে 

সঞ্গালিত হইতেছে, কিন্তু স্থীন বিশেষে এ সকল গুণের 
পরিনস্তনও দেখিতে পাওয়। যায়। যদিও বায়ুর সঞ্চালন 

কৌন ২ সময়ে কোনস্থানে অনুভুত না হয় তথাপি বায়, 

পরিমাঁপক যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হইবেষে 

বায়, কখন স্ডিরভাবে থাকে না। পৃথিবীর উপরিভাঁগেও 
এইরূপ পরিবর্তন হইতেছে । অতিশয় কঠিন শৈল সকল 

হাঙ্জগিয়া মুস্তিকাশায়ী হইতেছে, কোন ভূমি ভাঙ্গিয়া 

নিন্নভাগে গমন করিতেছে, কেহ বা শত্োতে ভাসিয়! স্থান 
চ্যুত ভইতেছে, কেহ উদ্ধগামী, কেহ বা অধোঁগামী হই- 
তেছে' এবঙ্ন্কহ বা ভূমিকম্প দ্বারা বিলোড়িত হইতেছে। 

ক্ষুদ্র পর্বত সকল ভাঙ্গিয়৷ জল প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে, 

কখন ৰা পর্বত মধ্যস্থ অতি নিম্ন স্হান পরিপুরিত হইয়] উচ্চ 

হইতেছে, কখন জলাশয় ও মমুদ্রের তল শুষ্ক হইয়া কঠিন 
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যত্তিকাঁবশিষ্ট হইতেছে । এই প্রকারে কখন আলো কখন 

অন্ধকার, কখন শীত কখন গ্রীক্ম+ কখন শ্রষ্কত! কখন আর্্রভার 
আবিভীব হইয়' আসিতেছে। এবং প্রতি ঘন্টায় উত্তাপ এমত 

পরিবর্তিত ইইতেছে যে তাহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অগো- 
চর। আমাদিগের দেহের বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে 

অন্ুম'ন ভয় ষে নানা প্রকার পুরাতন পরমাণ সকল বহিগত 

হইয়৷ তাহাদিগের পরিবর্তে স্থুতন পরমাঁণ সঞ্চার ভইয়! 
শরীরকে ব্দ্ধিশালি করিতেছে । আমাঁদিগের আহারায় দ্রব্য 

ধাতু উদ্ভিজ্ঞজ এবং মা" স, এই তিন প্রকার বস্ উদরম্ছ করা- 

তে উহার! পরিবর্তিত ভইয় রক্তোঁৎ্পত্তি করিতেছে, এবং 

তাঁভা ঘন্ম ও প্রত্রুব রূপে পরিণত ভূইয়া শরীর হইতে নি- 

গত হইতেছে, এবং পুনশ্চ রক্ত আসিয়া সর্ধ স্থান পরিপুরিত 

করিতেছে । নিয়ত এইরূপ ভওয়াতে মন্থষ্যের দেহ ১০1১২ 

বসবের মধ্যে এমত পরিবর্তিত ভইয়। যায় ষে তাহাকে 

পরিচিত করণের কোন চিত্র থাকে না । এইরূপ সকলই 

রদ্ধি পাইতেছে” এবং অবশেষে কালগ্রাসে পতিত ভইয়! 

বিনক্ট হইতেছে । অতএব ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়।ও প্রাক 

তিক অনিবার্য নিয়মে সকল বস্ত্ব এমত আবদ্ধ আছে ষে- 

কোন প্রকারে তাহার অন্যথ। ভইবার সম্ভাবন! নাই এবং 
ইভাঁকে অবলম্বন করিয়া সকল বস্ত্ব পরস্পর পরস্পরের 

উপর নিভর করত স্বীয়ং কার্ধা সম্পন্ন করিতেছে « তৎসমুদ।য 

একত্র করিয়া অবলোকন করিলে বিবেচনা হইতে পারে 

যে ইহাঁতে' কেবল জগতের উপকার সংসাধন হইতেছে । 

যে সকল নিয়ম সৃষ্টি স্থিতি প্রলম্মের কারণ, তাহাদিগকে 
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"অবলম্বন করিয়! পরমেশ্বরের এই মহাঁরাজ্য জগং সংসার 
ত্রিধিধ বস্তুতে সংম্ছাপিত রহিয়াছে, যথা, ধাতু+ উন্ভিজ্জ এবং 
প্রথণি সমূভ, কিন্ত হিন্দশীক্ত্র মতে ইহার! ছুই শ্রেণীতে 

বিভক্ত হইয়াছে, যথা স্থাবর এবং জঙ্গম। ধাতু বস্বর 

জীবন না থাকাতে ঈশ্বর ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট করেন 

নাই, এবং তওপ্রযুক্ত চলৎশক্তি নীই কেবল তুল্য বস্ত্র 

সংযোগে রাঁশি ২ একর ইয়া বদ্ধিশীল হইয়] থাকে, কিন্তু 

জন্ত এবং উদ্ভিজ্জদিগের জীবন থাকাতে দেহ যাত্রা নির্বা 

“ভার্থে ইভাদিগের অভ্যন্তরে এক মন্ত্র নিন্মাণ করিয়াছেন, এবং 

বাহা বস্থন রস পরিপাক পাইউয়! ইহখদিগের শরীর বুদ্ধি 

হইয়া থাকে, তৎ্প্রঘুক্ত এই দ্রুইএর মপ্যে আর কিছুই বিভি- 

তা দ্ৃষ্ট হয় না, কেবল জন্তদিগের ন্যায় উদ্ভিজ্জঞদি- 

গের চলৎুশক্তি মাহ | দছুইএর যন্ত্র সকল আকারে এমত 

বিলক্ষণ ভইয়াছে যে দৃষ্টিপাত মাত্রে তাহা জ্ঞাত হওয়া 
যাইতে পারে। প্রকৃতির প্রধান সুষ্টজাঁব মনুষ্য অবধি 
পশ্তবর্গ পর্যান্ত দর্শন করিলে তাহাদিগের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রের 

অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, যথা মপপজাতির হস্ত পদ ও কর্ণ 
নাই এবং কাহারও বাঁ চক্ষু নাই, কিন্তু শারীরিক কোন 

কার্ধোর ত্রুটি ছৃষ্ট হয় নাঃ কাঁরণ এ সকল জীবের ইন্ড্রিয়ের 
কার্যা অভ্ান্তরস্থ যক্কের দ্বারা নির্বাহিত হইয়! থাকে। 

যেমন হব্বীষ্পদ না খাঁকীয় সর্পদিগের দেহ বক্রভাঁবে নত 

হওয়াতে তাহাদিগের গমনাগমনের কার্ধ্য নিম্পাদিত হই- 
তেছেক্ট সেইরূপ জল মধ্যে এক প্রকার অদৃশ্য'কীট আছে 

যে আমাদিগের দর্শনেক্দ্িয়ের অগৌচর হওয়াতে প্রতিদিবস 



১০ উপক্রমণিকা] ] 

জলের সহিত আমরা তাহাদিগের লক্ষ২ ভক্ষণ করি, 
কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তীহাঁদিগকে দেখিলে বোধ হয় যে 

ইহাদিগের কোন ইন্দ্রিয় নাই, কেবল এক পিগু মাত্র । 

উদ্ভিজ্জদিগের অভ্যন্তরম্ যন্ত্র সকলও এইরূপ বৈলক্ষণ্য 
হইয়! এমত বিভিন্ন হইয়াছে যে তাঁহাদিগকে কোনক্রমে 
কন্কদিগের শ্রেণীমধ্যে গণ্য কর! মাইতে পারে না। বস্তুতঃ জন্ত- 
দিগের ন্যায় তাহাদিগের সমুদায় অঙ্গ আছে, যথা! অগুজদিগের 

অগ্ছের ন্যায় ইভদিগের বীজ ভূমিতে পুতিলে জল বায়ু এবং 

উত্তাপের পরিমাণানুসারে অস্কুরিত ভইয়) চারা উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । যাহার যে রূপ স্বভাব তাহার প্রতি সেইরূপ 

ব্যবস্থা নির্দিক্ট ভইয়াঁছে যথা, কেহ জলে, কেহ স্ছলে, কেহ বা 
রক্ষোৌপরি, কেহ বা পর্ধাতোপরি উৎপন্ন হইয়া থাকে । পরে 

তাহারা প্রবল হইলে মুল'গ্রভাগ এমত শোৌষকশক্তিতে আ- 
রত হইয়া থাকে যে তদ্ছার! পৃথিবী হইতে রস অনবরত 

আকৃষ্ট ভয়, এবং প্রকাণ্চের কাষ্ঠে রস সঞ্চালিত হইয়া শাখা 
প্রশাখা দিয়া অবশেষে পত্রের উপরিভাগে আসিয়া উপ- 
্ফিত হয় এবং তথায় সুর্যের উত্তাপে পরিপাক পাঁইয়। কিয়- 

২শ ঘন্ম হইয়া বহির্গত হইয়] যাঁয়, অবশিষ্টীহশ পত্রের 

নিল্গভাগের শিরা দিয়া অধোগামী হইলে পাত্রের সীমাম্থ 

অধোভাগে যে কতক গুলিন ছিদ্রে আছে তদ্ৰারা বায়, তন্ম- 

ধ্যে প্রবেশ করিয়া এ পরিপন্ক রসের সহিত গ্গিশুত ইইয় 

উদ্ভিজ্জদিগের জীবনোপযোগি রস প্রস্তত হইয়! ছাঁলের ম- 

ধ্যস্থ শিরাদিয়া পুনর্গমন কালে ইহার কিয়দংশ স্থানে অব- 
ম্ছিতি করাতে নুতন কাঠের উদ্পত্তি সহকারে প্রকাণ্ড বৃদ্ধি 
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হুয়। ক্রমাগত এইরূপ হওয়াতে সৃতন শাখা পল্লব উৎপন্ন 

হইয়ঃ পুষ্প এনং ফলের উৎপত্তি হইতেছে। পরে এসকল 

কার্ধয নিম্পাদিত হইলে অবশিষ্ট অসার অংশ মুলাগ্রভাগ 
দিয়া বভিগতি হইয়া] যায়। 

ইহাতে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞীস! করিতে পারেন, যে রসের 

গমনাঁগমন এককাঁলে এক স্থান দিয়া কি প্রকারে হইয়! 

* থাকে ১ তীভাঁর উত্তর এই যে পরিপক্ক রস অতিশয় গাঢ়, 

এব আকৃষ্ট রস তরল, অতএব গাঁ রস ইহাতে নিমগ্ন 
'ুইয়! বহিগত ভইয়! ষায়। পুষ্প মধ্যে ছুই যন্ত্র আছে, 

সত্রীকেশর এবং পুংকেশর। পুহকেশরাগ্রভাঁগে স্ঘালীর 

আকার এক বন্ত্ব আছে তাহার ভিতর রজস্ উৎপন্ন 

হইয়া থাকে, পরে রজম পরিপক্ক হইলে এ স্থাঁলী বিদারণ 

পূর্বক বভিগতি হয়। ক্ত্রীকেশরাগ্রভাগেও আটার ন্যায় এক 

বস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, উক্ত রজস.বাঁয়.সংযোগে অথবা 
প্রজাপতি প্রভৃতি কোন কীট সহকারে জ্্ীকেশরাগ্রভাগে 

পতিত ভইলে তাহাতে ছুঢ রূপে সহলগ্ন হইয়া থাকে | এ 

রজস্ হইতে হ্ুত্রবহ নালী সকল বহিগগত হইয়া স্ত্রীকেশরকে 

বিদীর্ণ করিয়া বীজকোৰ পর্যন্ত প্রবেশ করিলে পুম্পের 

গ্রে সঞ্চার ইয়, এবং পাবড়ী ও পুংকেশর সকল খসিয়! 

পতিত ভয়, কেবল স্ত্রীকেশর একাকী রদ্ধি পাইয়া ফল হ্ইয়া 

উঠে? পল্গৌম্ধ ফল স্ুপক্ক হইয়া পতিত হইলে বৃক্ষ বিশ্রাম 
অবস্থা প্রশপ্ত হয়। যদি জন্তদিগের সহিত এতদ্বিষয়ে তুলন! 

করা ফায় তবে সমুদয় এক্য হইতে পারে, যথা, জন্তর! 

আহার করিলে এ আহারীয় ভ্ব্য সকল পাকস্থলীতে 
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সমাগত হয়ঃ পরে ইহাঁর রস রক্জাশয়ে উপস্থিত হইয়া 
রক্তের উত্পত্তি করে এবং তথা হইতে ফুসফুসীতে ধগিয়? 
বাতীস সংযোগে ইহার ঘোর পোঁহিত বর্ণ হয়» এবং পুস্চ 

তাহ! রক্তাশয়ে আসিয়া উপন্ফিত হইলে তথা হইতে রক্ত- 

বাহিনী শিরা দিয়া শরীরময় ব্যাপ্ত হইয়! প্রত্রীব, শুক্র, 
নিষ্ঠীবন প্রভৃতির উৎপত্তি করিয়া পরিষ্কৃত ভইবার জন্য 

পুনশ্চ এ ফুসফুসীতে আসিয়া উপস্ফছিত ভয় । এইরূপ ক্রমাগত ' 
হওয়াতে জন্কদিগের শরীর বদ্ধিত হইয়া থাকে, এবং স্ত্রী 

পুরুষ সংযোগে সন্তাঁনোগপত্তি ভয় । অতএব আহার, নিদ্রা! 

বিভার ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভিজ্জগণ যদি জন্কদিগের তুল্য 

হয়, এতদ্ুভয়ের মধ্যে বিভিন্ন ত| নাই বিলক্ষণ প্রকাঁশ পা- 

ইতেছে, কেবল ভিন্গপ্রকারে যন্ত্রের বৈলক্ষণ্য ভইউয়াছে। 
অতএব টভয়ের উত্পন্তি এবং ব্দ্ধি বিষয়ে যদি কোন 

বিভিন্নতা না থাকে তবে পালিত জন্দিগের ন্যায় উদ্ভিজ্জ- 

ছিগের প্রতি ব্যবস্থা না করিলে কখন উত্তমরূপে তাভাদিগের 

উদ্পত্তি ভইতে পারে না। বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জ এবং জন্থ- 

গণ এমত স্িরতর সম্বন্ধে আবদ্ধ আছে যে,যদি ইহার! 

পরম্পর সাহায্য না করে তবে এক মুহ্ন্ মধ্যে মহা প্রলয় 

হইতে পারে $ কারণ রসায়ন বিদ্যার পরীক্ষা দ্বার নিরূপিত 

হইয়াছে যে, জন্ভরা যে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে তাহাতে 

অত্যন্ত বিষাক্ত গুণ আছে, উদ্ভিজ্জঞগণ সেই সষ্ঈীল অন্তরম্থ 
করিয়া ইহাঁদিগের পরিষ্কৃত বায়র সহিত মিশ্রিত করত 
এঁ বিষাক্ত গুণ সংশোধন পূর্বক জন্তদিগের জীবর্ন রক্ষা 

করিতেছে! মনুষ্যগণ যথন রোগের করাল গ্রাসে পতিত 
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হইয়৷ অসহ্ যাতনায় কাতর হয় তখন পর্থতাকার স্বর্ণরাশি 
প্রদান করিলে ষে উপকার বোধ না হয় এক সামান্য 
উদ্ভিজ্জের গুঁভ়। দ্বার! তাহাঁদিগের সেই যাতনা! নিরাকরণ 

গর্বক ততোধিক উপকার বোঁধ হইতে পারে এবং তঙ্থ্য- 
ভীত আমাদিগের আহারীয় বস্তু শয্যা ও গৃহনিক্মাণ 

করিবার নান! প্রর্কার দ্রব্যঃ ইত্যাদি দেহযাত্র। নির্বাহের 

যে সকল প্রয়োজনীয় তৎসমুদয় উদ্ভিজ্জ হইতে প্রস্তত 

আছে। অতএব মে সকল বস্ত্র হইতে এত উপকার দর্শে 

তাহাদিগের প্রত্যুপকার করা উচিত। সত্য বটে স্থানে 
ভিন্ন ২ প্রকার উদ্ভিজ্জ উ্পপত্তি হইধার উপায় শ্বভাবতঃ 

নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথ?, বন মধ্যে মনুষ্যদিগের কোন সা- 

কায্য ব্যতিরেকে যেরূপে কৃষিকার্যয নির্বাহিত হইয়! থাকে 

ত'হ! নিরীক্ষণ করিলেই ইহ সপ্রমাঁণ হইতে পারে । আমরা 
পরম্পরায় অবগত আছি যে কোনং রাজ্যমধ্যে কেহ এবিষয়ে 

ইন্তবপণ করেন না, যেভেতু তথাকাঁর বনমধ্যে স্বাভাবিক 
কৃষিকায্য নির্থাভ হওয়াতে তদ্ৰারা সেই স্থানের মন্তুষ্য- 
দ্রিগের উপজীবিক] নির্বাভ হইয়া থাকে, যথা ব্রন্মদেশ। পরস্ধ 

অনায়াসে তাহাদিগের সমুদয়কে একত্র পাইবার জন্য কৃষি- 

কাধ্য করা মনুষ/দিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। 

উক্ত প্রকার উদ্ভিজ্জ হইতে জন্তদিগের যেরূপ উপকার 
দর্শে তদ্িকশ যৎ্কিঞ্চিৎ লিখিয়া এক্ষণে তদ্দাঁরা যে প্রকার 

মনের সুখ ও শারীরিক নুম্ছতা জন্মে তদ্িষয় লিখিতে 
প্ররস্ত হইলাম। এই পৃথিবীতে রাজসেবা, বাণিজ্য, এবং 

' কৃষিকার্য এই তিন উপায় দ্বার মনুষ্যদিগের দেহ্ষাত্রা 
ৃ খ 
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নির্বাহ হইতেছে। কিন্তু কৃষিকার্য্য পুর্বোক্ত ছুই কার্যে 
আযুল হইয়াছে, কারণ কৃবিকাধ্যোিপন্ন দ্রব্য সকলক্তিন 

অংশে বিভক্ত হইয়! প্রথমঁংশ রাজার রাঁজশ্ব জন্য রক্ষিত 

হয়, দ্বিতীয়াংশ কৃষক আপনি গ্রহণ করে, অবশিষ্টাংশ 

বণিজ্য কার্যো নিয়োজিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর প্রথমা- 
বন্থায় যখন রাঁজকার্যা এবং বাণিজ্যের কোন সুত্র ছিল না, 

তখন উদর পরিপোষণ জন্য সকলেই কৃষিকায্যে নিযুক্ত 
ছিলেন। পরে অন্যান্য কার্যের আবশ্যক হইলে কেহ ২ 

তাঁভ'তে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু কৃষকেরা সকলকেই 

প্রতিপালন করিয়া থাকে অতএব যিনি যে কাষ্যে প্ররন্ত 

থাকুন, কৃষকের সাহায্য অভিলাষ করেন না এমত কেহ 

নাই, অভএব সকলকাঁরই ইহাতে বিশেষ মনোযোগি 
হওয়া অতি কর্তব্য! অনেকেই আপনাকে স্থুখী জ্ঞান 

করিয়া কৃষিকাঁধ্যের পরিশ্রমে প্ররন্ত হইতে অস্বীকার পা- 

ইতে পাঁরেন। কিন্তু স্থখপদার্থ কি ধনেতে উপার্জিত হইয়। 

থাকে 2 অতি উত্তম বসন ভূষণে বিভূষিত হইলেই কি 

সুখী হয় 2 অথবা অলসের বশতাপন্ন হইয়। অক্রাঁলিকোঁপরি 
তাঁকিয়ার উপর দেহ হেলন পুর্বক নিক্ষশ্মীন্বিত হইয়। 
বসিয়া থাকিলে কি স্থখী হইতে পারে 2 কখনই নহে। 
কারণ এতাছ্ৃশীবস্াঁয় মন্ুষ্যকে বাহৃত সৌন্দর্য দেখাইতে 

পাঁরে বটে, কিন্ত আন্তরিক ছুঃখানল ত্থার দেহকে 

অহরহ দগ্ধ করিয়! থাকে, যেহেতু মনের সন্তোষ না 
হইলে মনুষ্য কখন সুখী হইতে পারে না। ধনোপার্জনে 

কেবল আকাঁঙ্ষ বৃদ্ধি হইয়া থাঁকে, কোন কাঁলে তাহা নিবৃত্ত 
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'হয় না। আলেকজাগুর বাদশাহ এই সসাগরা পৃথিবী জয় 

করি'ধা সমস্ত রাজ্য খণ্ড খণ্ড করিয়া যখন স্বীয় বান্ধবদিগকে 
বন্টন করিয়া দিলেন, ভখন এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাস! ক- 
রিলেন যে তীর আপনার জন্যে কোন্ রাজ্য রাখিলেন 2 

তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন আমার অন্য রাজ্য জয় 

করিয়! লইবার আরো আকাজ্ক্ষা আছে, অতএব আকাজ্ষার 

শেষ নাই। লিদিয়! দেশীয় মহারাজ ক্রিশশ সোঁলন নামক এক 

মহাঁপগ্ডিতকে আঁপন সভায় আহ্বান করিয়া আপনর অমুদয় 
'ধশ্বর্য্য প্রদর্শন পুর্বক জিজ্ঞীসা! করিলেন যে পৃথিবীর মধ্যে 
স্রখী কোন্ ব্যক্তি? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন; “এই 
পৃথিবীতে স্তথুখী কেহই নহে, তবে কৃষকদিগের গৃহের মধ্যে 

য্কিপ্চিৎ সুখের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে 

রাজা ক্রোধার্ন্বত হইয়া এ পণ্ডিতকে অবজ্ঞা করিলেন। পরে 

কিছু দিবসান্তে পারস্য দেশীয় মহারাজ সাইরসের সহিত 
যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তাঁৎ্কালিক প্রথান্ুসারে তীহাঁকে 
ফাঁসী দিবার উদ্োগ হইলে তিনি সৌলনের নামেশচ্চারণ 

পুর্ধবক উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার করিয়। উঠিলেন। সাঁইরস 
তাঁভা শ্রবণ মাত্র তৎকাঁরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তি- 

নি তাহাকে তাবদৃত্তন্ত অবগত করিয়া কহিলেন যে 

যদি তিনি গ্রীশদেশীয় কৃষক হইতেন তবে তীহাঁকে এই 

'কাসী কার্টটির নিকট আসিতে হইত না। মন্ুষ্যের বাসনার 

অন্ত নাই অতএব তাহাতে কিরূপে স্থখোৎ্পত্তি হইতে 
পাঁরে। কিন্ত যিনি বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পুর্বক সৃষ্টির 
মধ্যে মন বিস্তীর্ণ করিয়। জ্ঞানান্থশীলনে আনন্দ সম্ভোগ 
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করিতেছেন তিনিই সৃখের রাজ্যে অধিরূঢ হইয়াছন,। 
অন্থসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রায় কাহাঁকেও এতদ্রপ দেখিতে 

পাঁওয়। যাঁয় না, তবে কৃষকদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ সুখের 

উপলন্কি হইয়া থাকে । কারণ ভীহাঁদিগের মন কৃষি- 

কাঁষ্যে রত থাকাঁয় আর কিছুতেই বাসন! নাই, কেবল 
কি একারে তীহাদিগের ক্ষেত্রেৎপন্ন বৃক্ষ সকল উত্তম- 

রূপে ফলবান হইতে পারে, ইহার কারণান্ুন্ধানে তাঁহাকে 

নিয়ত অবম্ছান করিতে হয় তাহাতে ক্রমে জগদীশ্বরের 
সৃষ্টিকৌশল-লীলা প্রবাহ তাঁহার তন্তঃকরণে উদয় হও 
যাতে সে পরমখনন্দ লাভের পাত্র হইতে পারে । বিশেষতঃ 

তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিশ্রমে সঞ্চালেত হওয়াতে বহু ঘর্ষ্ম 

বহির্গত হইয়া আন্তরিক ক্লেদ নির্গত হইয়া যাঁয় এবং 
তাহার জড়তা কোন স্থানে আর থাকে না। পরে দি- 

বাবসাঁনে কৃষক স্বীয় কার্য সমাধা করিয়া যখন গর্তে 

পুনরাগমন করেন তখন তাঁহার মন প্রফুল্ল হইয়া 
প্রেমানন্দে প্রেয়মীকে ও সন্তাঁনদিগকে দর্শন করাতে 

পরিশ্রমের ক্লেশ আর থাকে না। অবশেষে ক্ষুধায় কা- 

তর হইয়া! তৃপ্বিপুর্বক ভোজন করিলে সখের নিদ্রা 

আসিয়া আকর্ষণ করে এব অচৈতন্যে যাঁমিনী যাপন 
করিয়া প্রাতিঃকালে নিয়মিতরূপ কোষ্টশুদ্ধি হওয়াতে 

ভীহ'র মন অম প্রফুল্ল থাকে, তপপ্রযুক্ত তত্র শরীর 
সতত রোগগ্রন্ত হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে ন। এবহ 
ভীহাঁর মনোমধ্যে ফোন ভাবনা থাকে না, কেবল পরিবার 

প্রতিপালন করিবার আকিঞ্চনে কৃষক আপন পরিশ্রম 
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সফল করিতে পারেন, এই জন্য এমত ব্যক্তিকে স্থুখী 
বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক। অতএব এমত সু 

খের' রাজ অধিরূঢ় হইবার মানসে রোমদেশীয় মহারাজ 
সিনসিনেটস রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্যে প্ররস্ত 

ইইয়াছিলেন এবং পুনশ্চ যখন তাঁহাকে রাজপদীভিষিক্ত 
করণাতিলাষে রাজদ্ুত আহ্বান করিতে আসিয়াছিলেন তৎ- 

' কালে তিনি তাহার স্ত্রীকে আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “ এই 
বৎসর এই ক্ষেত্রে বীজ বপন করা হইল না, কারণ অন্থুরোধ 

প্রযুক্ত আমাকে রাজকা্যে নিযুক্ত হইতে হইল” । অতএব 
আমাদিগের প্রাগুক্ত মতে যেরূপে কৃষিকার্যে উপকার 

দর্শে তদ্িবরণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে এই অস্কমান 

হইতেছে যে, সকল ব্যক্তির পক্ষে কৃষিকার্য করা কর্তব্য । 
স্বাভাবিক কৃষিকার্য দেখিয়। আমণদিগের এই বৌধ হই- 

তেছে যে, বক্ষ হইতে সুপন্ষ ফলের বীজ ভূমিতে পতিত 

ইইলেই তাহা অঙ্করিত হইয়া! চারা উদ্পন্ন করিতেছে, 

এবং এঁ চার! বৃদ্ধিশালী হইয়া পরে ফলবান হইইবেক এমত 

পুর্বীয়োজন সমুদয় নির্ধীরিত আছে। যথা; পৃথিবী আধার 
হইয়। বারি সংযোগে তৃণাদি নান! বস্ত পচাইয়া! একত্র 

মিশ্রিত করণ পুর্বক রসপ্রস্তত করিতেছে, উদ্ভিজ্জগণ সেই 
রস ভোগান্তে সূর্য্য উত্তপে পরিপাক পাইয়া ফল ফুলে 
শোভিত হইতেছে, বায় সতত সধ্ালিত হইয়! রস প্রদানে 

তৃপ্ত করত উহাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া নির্বাহ 

করিতেছে ॥ খতু সকল পরিবর্তিত হইয়া অর্থধৎ পর্যায়ক্রমে 
গ্রীষ্ম বর্ষা শীত আগমন পুর্বক স্বীয় ২ গুণ প্রকাশ করিয়া 
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উহাদিগকে কখন বৃদ্ধিশীল, কখন ফলবান্। এবং কখন বা 
এই ছুই কার্যের বিরতি করিতেছে । সুর্যের উত্তাঁপেধবারি 
সকল ধুমাকারে গগনমগুলে বিস্তীর্ণ হইয়া! মেঘরূপ ধারণ 

পুর্বক স্থানে ব্যপৃত হইয়া বারিবর্ষণ করত সর্ব প্রকার 
উদ্ভিজ্জের উপরি পতিত হইতেছে। রক্ষমুলে মে সকল 
বীজ পতিত হয়, তাহা সমুদয় অঙ্কুরিত হইয়া চার! উৎপন্ন 
হইবাঁর কিছুই সম্ভীবনা নাই, কিন্তু উহা নদীর আোতি ব! 

বায় সহকারে অথব1 জন্তদ্বার। স্থানে ২ চালিত হইয়া পড়ি- 

লে বারিদ-বারি সংযোগে অঙ্কুরিত হইয়! সেই জাতি রুক্ষ 
বহুসংখ্যক উৎপন্ন হইতেছে । যদি অপর কোন সাহাষ্য 

বাতীভ স্বভাব কর্তৃক এরূপ প্রকারে কৃষিকার্ধ্য নির্বাহ 

হয় তবে মন্ুষুদিগের এবিষয়ে হস্তার্পণ করিবার প্রয়োজন 
কি? স্ছিরতররূপে বিবেচন! করিলে ইহাই প্রতীত ভইবেক 

ষে স্বীভাবিক নিয়মে যেরূপ ফল ফুল উৎপন্ন হইয়। থাকে 
তাহা মন্তুষ্যজাতির অভিপ্রায়ানুষায়িক কখন নহে। তথ্প্রযৃক্ত 

তাহার। কৃষিকাঁষ্যের নানাবিধ কৌশল স্স্টি করিয়া শ্বাভী- 

বিক অপেক্ষা উত্তমরূপ ফল ফুল উৎপত্তি করণের উপায় 
করিয়াছেন, যথা, গোলাবৰফুলে স্বাভাবিক পঞ্চদল হইয়] 
থাকে, এব অবশিষ্ট কেশরে পরিপুর্ণ কিন্ত মন্ুষ্যের 
চেষ্ট। দ্বারা এ কেশর সকলের পরিবর্তে বহুসংখ্যক 
দলের উত্পত্তি হইতেছে তাহাতে এ ফুল শোলন্িত হই- 

ফ্লাসৌগন্ধে আমোদিত করিতেছে । 
বীজ হইতে যে সকল চারা উৎ্পন্ত হইয়া থাকে ভাহার 

ফলের গুণ তাদশ হয় না, তৎ্প্রযুক্ত যোড় কলমে, গুদ 
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কলমে; মাঁট কলমে এবং শাখাচ্ছেদ কলমে চারা উৎপাদন 
দ্বারা*ফল ফুলের ওৎকর্ষ বৃদ্ধি হইয়! থাকে, যথা, করডিয়া 
আহ্, লিছু, ইত্যাদি বক্ষ উক্ত প্রকারে উৎপন্ন না করিলে? 
ফল ফুলের গুণ পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবন!। গেঁড়ু হইতে 
যে সকল উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে তাহাদিগের স্বাভাবিক 
অবস্থায় আল্গা সৃত্তিকার অভাব প্রযুক্ত গেঁড়, রদ্ধি পাইতে 
পারে না। কিন্ত কর্ষিত ভূমিতে রোপণ করাতে এক্ষণে বহদাঁ- 
কারে উত্পস্তি হইতেছে, কারণ তদ্বারা অধিক রস শোষণ 
*ুর্বক পুষ্ট হইয়! ব্দ্ধি পায়, যথা, সালগ্রামঃ সুলাঃ গাজর” 

কচু” মাঁনকঢ়, ইত্যাদি। অপর, আলুর বীজ বপন করিলে 

অতি ক্ষদ্র আলু উৎপন্ন হয়, কিন্তু উহার চক্ষু কাঁটিয়] উক্ত 
প্রকার ভূমিতে পুতিলে বৃদ্ধিশীল হইবেক। কদলী রক্ষ 

সকল কর্ষিত ভূমিতে পুতিবার পুর্বে যখন বন্য অবস্থায় ছিল, 
তখন উহার ফল বীজেতে পরিপুর্ণ থাঁকিত কিন্তু এক্ষণে 
বিবেচনা পুর্বক রোপণ করতে বীজ সকল লোপ পাঁইয়াঁছে 
ও শস্য অধিক হইয়াছে, অতএব যে কারণে ফল ফুল 

এরূপ বৃদ্ধি হইতে পারে, তাঁহার বিষয় জ্ঞাত হওয়া অভি 
কর্তব্য, এজনা আমি ক্রমশঃ এই বিষয় প্রকাশ করিতে 

প্ররত্ত হইলাম । আদৌ ইহাই বিবেচ্য, কি নিয়ম অবল- 
ম্বন করিলে কৃষিকার্্যে নিপুণ ওয়! যাইতে পাঁরে। এ 

প্রদেশৈ বু্সিকার্ধ্য যেরূপ অবন্ছায় প্রচলিত আছে তাহ! 
দেখিয়া! আমাদিগের অন্ুমাঁন হইতেছে যে হিন্দদিগের মধ্যে 
এবিফক্তয় নিপুণ হইবার কোন বিশিষ্ট ধার! নাই, কেবল 
স্বভাঁবিক নিয়ম দেখিয়। কতিপয় উদ্ভিজ্জ রোপণ করিবার 
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ব্যবস্থা পুর্বাপর চলিত আছে, তাহাই এদেশীয় কৃষিকার্যের 

আমুল হইয়াছে । কিন্তু অন্যদেশীয় কোন চারা আনিয়া 

এই দেশে রোপণ করিবার ব্যবন্ছা কেহ জ্ঞাভ নহে, প্রবহ 
কি প্রকারে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইতে পারে এমত চেষ্টা 
কাহারও নাই । প্রতিবসর বর্ধীকখলে গঙ্গার জল প্লাবিত 

হইবায় উহার পলী পতিত হওয়াতে ভূমি এমত উর্থরা হয় 

যে সার দিবার আর প্রয়োজন থাকে না, এই জন্য এতদ্দে- 

শীয় লোকেরা ভূমিতে সার দিবার কৌশল বিষয়ে চির-অজ্ঞই 
রহিয়াছে। কেবল স্বাভাবিক বদীন্যতাঁর উপর নির্ভর করিয়া 
লোকদিগের স্থিরপ্প আছে যে বীজ বপন করিলেই চার? 

উৎপত্তি হইতে পারিবেক। ইদানী? শ্রুলশ্ীযুত কোম্পানি 
বাহশছুরের বটানিক উদ্যান সংস্থাপন হওয়'তে কৃষিকার্য্যের 

কৌশল বিষয়ে কোন ২ ব্যক্তির ব্ুযুৎ্পন্তি জন্মিয়াছে। যদি 

এই দেশে কৃষিবিদ্ার শিক্ষা প্রচলিত ভ্য় তবে ভারতভূমি 

শস্যশালিনী হইয়া রত্বশালিনী হইবেন। আমাঁদিগের এদে- 
শীয় ভূমি সম্পূর্ণরূপে কৃষিকার্যের যোগ্য দেখিয়া মনোমধ্যে 

এরূপ আঙ্ষেপের উদয় হইতেছে যে কৃষিকার্যয নির্বাহ 

বিষয়ে কোন ব্যক্তিই নিপুণ নতে। নীলকর সাঁহেবেরা এই 

দেশে আসিয়া নীল রোপণ করণানন্তর কিছু দিন পরে ছুই 

তিন লক্ষ টাকা উপধর্জন করিয়া স্বদেশে গুনর্গমন করেন, 

কিন্ত আমরা এই দেশীয় লোক হইয়া কিছুই কা্িতে পারি- 
লাঁম ন!, কি আশ্চর্য্য! হিন্দ্দিগের মধ্যে কৃষিকাঁয্যের এরূপ 

ব্যবস্াহীন অবশ্ছায় কিছু নুতন নিয়ম অবলম্বন করিলেই 

এই কার্য্য উত্তমরূপ নির্বাহ হইতে পারিবেক এই জন্য 
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কৃষকদিগকে এই উপদেশ দিতেছি যে সাহারা স্বভাবের 
অনুবর্তি হইয়| যে সকল নিয়ম উদ্ভিজ্জ রাজ্য মধ্যে ব্যাপৃত 

আচুছ এবং যাহা ইহাদিগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ হই- 

য়াছে তঙ্সমুদয় অনুশীলন পুর্বক কৃষিকা্্য করুন্। প্রথ- 

মতঃ উদ্ভিজ্জদিগের শ্বতাৰ কিরূপ; দ্বিতীয়তঃ বাস্থবস্তরর 
সতিত উদ্ভিজ্জদিগের জীবনোপযোগি ক্রিয়ার কিরূপ সম্বন্ধ $ 

ততীয়তঃ দেশের স্বভাঁবানুসারে উদ্ভিজ্জদিগের কিরূপ পরি- 

বর্ন হয়; চতুর্থতঃ কি কৌশল দ্বারা কৃষিকাধ্য নির্বাহ 

করিতে হইবেক+ ইত্যাদি কয়েক নিয়মের যদি সম্মেলন 

পুর্বক কৃষিকার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারেন তবে ইহার উন্নতি 
হইবার প্রতিবন্ধক কিছুই থাকিবেক ন|। 



রুষিদর্পণ! 

উদ্ভিজ্জদিগের স্বভাব | 

মি উদ্ভিজ্জদিগকে জীবিত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে 

হয়, তবে পালিত পশুর প্রতিপাঁলনের ন্যায় ইহাদিগের 

স্বভাবানুষাযি ব্যবস্থা না করিলে কি প্রকারে তাহাদিগের 

রদ্ধি হইতে পাঁরে 2 

যে অবস্থায় উদ্ভিজ্জেরা জন্মিয়! থাকে তাহাঁকে ইহাদিগের 

স্বভাৰ কভিতে হইবেক, বিশেষতঃ স্থান এবং কাঁল ইহার 

প্রধান কারণ হইয়াছে, এই ছুইয়ের স্বতাঁবান্থুসারে উদ্ভিজ্জে- 

রা নানধবিধ প্রকারে জন্মিয়। থাকে যথা, বারিজ, তরুজ, গি- 

রিজ, স্থলজ। অপর, কেহ শীতকালে কেহবা গ্রশ্রকালে, 
কেহ কেহ বর্ষাকালে জন্মে । এতদ্যতীত যাহাঁদিগের বীজ 

রসযুক্ত এবং আচ্ছাদন অতিশয় পাতলা তাহাদিগের বীজ 

ভূমিতে পতিত হইলে অস্প রস সংযোগে পচিয়] নষ্ট হই- 

বার সম্ভাবনা, এই জন্য ইহারা পুষ্প ডণ্ডের উর্পরি অঙ্কুরিত 

হইয়! চার! বৃদ্ধি হইতে থাকে পরে মূল দার! মৃত্তিকা হইতে 
রস আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত হইলে ভূমিতে পর্তিত হয় ॥ 

এই রূপে এগেত ও গরাঁণের বীজ অস্কুরিত হইয়া থাকে। 
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মাটকলাই যাহা বাজারে চিনের বাদাম নামে বিখ্যাত আছে 
তাহার পুষ্প উৎপন্ন হুইয়। প্রথমত নিন্ষে লুগিত হইয়া পড়ে। 

পরে" ফল উৎপত্তি হইলে ইহা মৃত্তিকা বিদীর্ণ করণ পুর্বক 

ভিতরে যাইয়া তথায় আচ্ছাদিত থাকে, কারণ বাহ বস্ত্র 

₹যোগে ইহারা নষ্ট হইতে পাঁরেঃ এই ফল সকল পরিপক্ক 

হইয়া উঠিলে এ স্থানে ইহাদিগের বীজ অন্করিত হইয়া 

চার! বতিরগ্গত করে। কড়াই স্তটি সরিষা ইতাদির বীজে 

পাতলা আচ্ছাদন আছে, এই জন্য শুক্ক মৃক্তিকায় এবহ শুষ্ক 

সময়ে ইভা্দগকে উৎপন্ন করিবর ব্যবস্থা নিরপিত করা 

আছে। কিন্তু শীতের অবসাঁনে ঘখন ইহাদিগের বীজ পরিপক 

হইয়া উঠে তত্কালে যদি মন্তষ্য কতৃক তুলিয়া রক্ষিত 

না ভয় তথাঁপি বর্ষা আনিয়া উপস্ষিত হইলে এ স্টির 

ভিভরে থাকিয়া রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু ইহাঁতে অধি- 
কাশ নষ্ট হইতে পারে! অতএব কোন চারা রোপণ 

কলে ইভার শ্বভাবান্নসারে সমস্ত আয়োজন ন| করিলে 

কদাচ উৎপন্ন হইতে পাঁরিবেক না। জলে যাভারা 

জন্মিয়। থাকে তাঁভ'দিগের জন্য কোন নিয়ম অবলম্বন কর! 

দুক্ষর, কারণ তথাঁয় যাইয়া উহাদিগের জন্য মনুষ্যেরা কোন 
কম্ম নির্বাহ করিতে পাঁরে ন1, কেবল জলের পরিমাণ বি- 

বেচনা কর অতি কর্তব্য । বর্ধাকালে অধিক জল প্লাবিত 
হওয়্মতে উলজদিগের পত্র সকল নিমগ্ন করণ পুর্বক পচাঁ- 

ইয়া বিনষ্ট করে, তজ্জন্য পুক্ষরিণীর কোন পার্শে নালা 
কাটিয়া অধিক জল ভইবামাত্র বতির্গত করিয়! দিবে, এবং 
এমত পরিমাণে জল রাখিবে যে ইহার উপরে জলজদিগের 



্ কৃষিদর্পণ 

পত্র সকল ভাঁসিয়া থাকিতে পারে । যদি কোঁদ বৈদেশিক 
জলজ এই দেশে আনিয়া! রোঁপণ করিতে হয়, তবে তাহার 

জন্য এই নিয়ম প্রকাশ করিতেছি। ইহার বীজ পুগ্চরি- 

ণীর মধ্যে বিস্তীর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করলে অস্করিত হই- 
বার সন্দেহ থাকে, কারণ জলমধ্যে যেরূপ উত্তাপ আছে 

তাহা এ বীজ অঙ্কুরিত করিবার সমযোগ্য হয় কিনা তা- 
হাঁ সন্দেহের বিষয়, এই জন্য এক গামলায় বালি এবং 

সারমৃত্তিক। সমভাগে মিশ্রিত করিয়। পরিপুর্ণ করিবেক। 

পরে এঁ কীজ সকল ইন্তাতে পুতিয়া অন্য এক গামলণর 
জলে ডুবাঁইয়! রাখিবেক। যদি অধিক উত্তাপ আবশ্যক 
হয় তবে জল কমাইয়া দিবে এবং অপ্প উত্তীপ আবশ্যক 

হইলে জল অধিক ঢালিয়! দিবে, এই প্রকার করিলে এ 
বীক্গ অঙ্করিত হইবেক। পরে চার! বদ্ধিশীল হইলে পুক্ষরিণী 
মধ্যে এক টিরী করিয়া! তাহাতে পুতিয়। দিবে, ইহাতে 

আর কোন ব্যবস্থা আবশ্যক হইবেক না, কেবল প্রীগ্ুক্তমতে 
জলের পরিমাণ বিবেচনা করিতে হইবেক, এইরূপে বি- 

ক্টোরিয়। রিজিয়ার বীজ রোপণ করিতে হয়। জলজের 

ন্যায় তরুজের প্রতি কোন ব্যবস্থ! আবশ্যক হয় না, কারণ 

তথায় কৃষকের হন্তের কোন কম্ম নির্বাহ হইতে পারে না। 

ইভাঁর! শ্বভাবতঃ তরুর কাণ্ড এব শাখার উপরে জন্মিয়! 
থাকে। যে পর্য্যন্ত এবৃক্ষের শোষণ শক্তি নায়, তদবধি 

বায়ু সংযোগে যে রস প্রাপ্ত হয় তাহাতেই বৃদ্ধি পায়। যদি 
কোন বৈদোশক তরুজগকে আনিয়! এইদেশে রোপণ করিতে 

হয় তবে বীজ বপন করিতে হইলে কোন বৃক্ষের শাখার 
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নিম্ন স্থানে বিক্তীর্ণ করিয়া আবশ্যক মতে জল দিবে কিন্ত 

ইহা "্কচিৎ আবশ্যক হয় তজ্জন্য শৈবালসংঘুক্ত অর্থিড়িক! 
জাতির চারা আনিয়া রক্ষের কাণ্ডোপরি বশন্ধিয়া দিবে 

এবং প্রতিদিবস তাহাতে জল দিবে, কিহ্বা কোন বাক্সের 

ভিতরে বা রক্ষের শাখাতে সাঁজাইয়! বাক্সের ন্যয় করিয়া 

তাহার ভিতরে রুক্ষের ছাল পরিপুর্ণ করত তাহাতে 

' প্র চারা সকল পুতিয়া কিঞ্িৎ ২ জল দিৰে। এই জাতি 

চারার মধ্য বানিল! সমুহ মন্থষোর অতি প্রয়োজনীয়, 

ভার ফলের গন্ধে স্থান আমোদিত করে। যদি রোপণ 

করিবার আবশ্যক হয় তবে ইহার শাখা কাটিয়া এক 

বালুকাঁপুর্ণ টবে পুতিয়া দিলে মুল সকল বহিগত হইয়। 

চর! উদ্পপন্ন ভইতে পাঁরিবেক, পরে কোন বুক্ষমুলে এ চার! 

সকল পুতিষ। ইভাদিগের চতুষ্পার্খ্বে ইন্টক সাজাইয়! দিকে | 

গিরিজ উদ্ভিজ্জ মধ্যে মন্ুষ্যের কশ্মেব যোগ্য এমত কিছুই 

দেখি নাই, যদি এমত কিছু প্রকাশিত হয় তবে তাহ। উদ্যা- 
নে রোপণ করিবার জনা ভগ্ন ঝামা কিম্বা! খোলাকুচি সার 

মন্ভিক! এবং বালি একত্র মিশ্রিত করিয়। এক টব পরিপুণ 

করিবেক পরে, এ চারা তাঁশার উপরে প্ুৃতিয়া দিবে । 

সা (টি (3০০ 

স্থলজ উদ্ভিজ্জের বিষয় । 

ভূখিতে যে সকল উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে তাহাঁদিগের 
মধো কতকগুলিন মন্ৃষ্যের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তন্ভিন্ন 

গ 
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অন্যান্য অমৃদয় এক্*ণ তবর্ম্পণ্য বলিয়া! শ্বীকার করিতে 
হইবেক, কাঁরণ ইহাছিগের গুণ প্রকাশ নাই কিন্তু এসমু- 
দয় দুই শ্রেণীতে দিতক্ত আছে, অর্থাৎ একহাঁয়ন ও 
বহুহীয়ন: যাতাঁঃ1 দৃঘ্সারের মধ্যে নিরূপিভ সময়ে জন্মায় 

এন্ং পরে ফল ফুল উৎপাদন করিয়া কিছু দিনীন্তে শুষ্ক 

হইয়। যায় ভতীভাঁদিগ্রাকে একভাঁয়ন কতে। রোপণ করণ 

কালে ইভাদিগের শ্বভাঁবানুসারে মুন্তিকার বিষয় বিবেচন! 
কর'অতি কৰ্ঠবা। কার" এই সকল উদ্ছেজ্জের মূল অধিক দুর 
গমন করিভে পাঁবে লাঃ শত ণৰ তি নিকাট অধিক রস ন! 
পাইলে উভখদের বন “ক একারে রক্ষা হইতে পারে 2 

যাঁভাদিগের প্রকাণ্ছে এনৎ ফলে অরিক জল থাকে ভাভান 

দিগের পক্ষে ভাল্ক। বালুকাময় ভূমি উপাদেয় ভইতে পারে, 

যণ। তরমুজ, ফুটা, ইতি | 

যাঁভাদাগর ক1ঞ মন্িস্াতে আচ্ছাদিত ভইয়! বুদ্ধি পাঁয় 

ত'ভাদিগের পক্ষে মশ্রিত মন্তকা অনি উত্তম 
বাভাঁদিগের শাঁখা-বিশিস্ট মূল তাঁভারদেগের পক্ষে চিক্ধণ 

মক্তিক! উপযোগিনী তইতে পঠারে। 

এই প্রকারে কোন স্াঁনে কুষিকাঁধ্য নির্াভ করিতে যাই 

লে তথায় কিরূপ. উদ্ভিজ্জ উত্পন্তি হইতে পারে তাঁচ! এ 

উপরি লিখিত নিয়মানসাঁরে নিরূপণ করিতে হউবেক। 
উদ্ভিজ্জদিগের স্বভাব্তঃ উৎপস্তি হঈ'বঁর জন্য ভিন্ন হ সময় 
নিরূপিত রহিয়াছে, এজন্য পূর্থে তাহা জ্ঞাত হওয়া অতি 

আবশ্যক, কিন্তু বীজ প্রাপ্ত তইবামাত্র তাত! নিরূপিত করি- 
বার এমত কোন উপায় দেখি না। ৰ 
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উদ্ভিজ্জ স্বদেশীয় হইলে উহা জন্মিবাঁর সময় দেখিয়া প্ু- 

নশ্চ খোঁপণ করিবার কাল নিরূপিত হইতে পারে। কিন্তু যদ্দি 

বৈদেশিক তয়, তবে পরীক্ষ। দ্বার! কিম্বা সেই দেশীয় কোঁন 
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে নিরূপণ হইতে পারে । পরীক্ষ। 

দ্বারা নিরপণ করিতে হইলে এই এক অতি সহজ ধারা আছে, 

যথা, এই দেশের মধ্যে শীত, গ্রীষ্ম, বা এই তিন কাঁলে তিন 

'বার বপন করিলে তাহা নির্ধারিত ভইতে পারিবেক। যদি 

অকালে বীজ বপন করা হয় তবে এ খত উদ্ভিজ্জের স্বভাঁবের 
সহিত সম্মিলন না হওয়াতে তওসমুদয় নট হইবার সন্তাঁবন!, 

যথা, পালঙ্গ শাকের বাজ বর্ষাকালে বপন করিলে কিছুই ফল- 
দায়ক ভইতে পারে না। যদি শীতল দেশীয় কোন বীজ বপন 
করিতে হয়, তবে এই দেশে শীতের প্রথম অবস্থা ইহণদিগের 

পক্ষে অতি উত্তম সময় হইতে পাঁরে। এই জন/ কপি, শাঁল- 

গাম» গাঁজর ইত্যাদি সমৃদায় শীতের আরন্তেই রোপণ করা 

যায়, কারণ পুর্বাহ্ছে প্ুতিলে অধিক বর্ধার জলে পচিয়া 

নস্ট ভইয়! যাইতে পারে । 

বনুহায়নদিগের পক্ষে উক্ত প্রকার মৃত্তিকাঁর বিষয় বিবেচন। 

না করিলে কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না। যাহাদগের মুল 

কোমল এবং রসে পরিপুর্ণ তাহাদিগের পক্ষে বালি এবং 

চিন্ধণমুক্তিকাযুক্ত ভূমি উপাযোগিনী হইতে পাঁরে, যথা 
নারিকেল বংক্ষর মুল অতিশয় কোমল এবং রসযুক্ত এই জন্য 

বেহার প্রদেশের শুদ্ক কঠিন চিকণ মুত্তিকাঁতে রোপণ করিলে 
ইহার গুল সকল বিদীর্ণ করণ পুর্ঘক মৃত্তিকাঁয় প্রবেশ করি- 

তে পারে না এবং তাদশ রস পাইতেও পারে না, এজন্য 



২ কৃষিদপর্ণ | 

বেহার প্রদেশে কখন এই রক্ষ উৎপন্ন হয় ন!, কিন্ত যাঁভাঁ- 

দিগের শাখাবিশিষ্টমুল তাভাদিগের পক্ষে এই স্থান উপযুক্ত ক্র 

হইতে পাঁরে, যথা, আম. নিঢ়ঃ ইত্যাদি । 

সপ] রস 

বাহাবস্তুর সহিত উদ্ভিজ্জদিগের জীবনোপযোগি 

ক্রিয়ার সম্বন্ধ বিষয়। 

আমরা পর্বে প্রকাশ করিয়াছি যে জল, বায়, উত্তাঁপ এবহ 
মৃস্তিকা, এই কএক বসন্ত, উদ্ভিজ্জদিগের উৎপত্তি ও র- 

দ্বির কারণ হইয়াছে $ তথগ্প্রযুক্ত ইহারা পরিমাণানুসারে উ- 

ফ্যিজ্জদিগের অন্তর্গত হইয়! তথায় স্বীয় ২ অংশ সঞ্চয় করি- 
য়া রাঁখে এবং কিয়দংশ বভিগতি হইয়াযায়। এইক্ূপ রাশি 

ক্রমশঃ সঞ্চিত ও শিশ্রিত হইয়] উদ্ভিজ্জদিগকে নিয়ত বুদ্ধি- 

শীল করিতেছে, ষথ।, মুলাগ্রভাগে কতিপয় ছিদ্র আছে তদ্ৰা- 

রা পৃথিবী ভইতে নানাবিধ বস্ত্র জলের সভিত মিশ্রিত হইয়' 

পত্রে উত্তোলন করিতেছে, এবং পত্রের নিম্মভাগে যে সকল 

রন্ধ আফ্কে তাতে বায়, এবং বায়ু সংযুক্ত রস প্রবেশ করি- 
তেছে | এই দুই রস একত্র সূর্য্য উত্তাপে পরিপাক পাইয়! 

দুই অংশ হইতেছে। প্রথমতঃ একাহশ সাঁরভাগ প্রকাণ্ড 

মধ্যে ব্যাপত ভৃইয়া নুতন কাট রদ্ধি করিতেষ্ছে এবং অন্য 

জলীয়াঁংশ ঘর্ম হইয়! এ পত্ররম্কূ দিয়! বহির্গত হইতেছে। 

যদ্যপি এ চারি বস্ত্র কৌশলঘার। কৃষিকার্ধ *নির্বাহ 

হয়, তবে ইভার্দগকে কি পরিমাণে এবং কি প্রকারে 
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ভিন্ন উদ্ভিজ্জ প্রতি ব্যবহার করিলে নিয়মিত রূপ হইতে 
পারে তাহ আমর! নিশ্চয় বলিতে পারি না তথাপি আম'- 

দের মনে অন্ুসন্ধানদ্বারা যাহ! উপস্থিত হইয়াছে তাহ] 

যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি। প্রথমতঃ, উদ্ভিজ্জদিগের সমুদয় যন্ত্র 

স্বীয় ২ কর্মে প্ররস্ত করিবার জন্য উত্তাপ আবশ্যক করে, 
কিন্তু ইহ! সমভাগে থাকিলে এ যন্ত্র সকল বিশ্রাম ন। পাইয়া 

"এমত ক্লান্ত হয় যে তাভাদিগের মধ্যদিয়া রসের চলাচল 

রুদ্ধ হওয়াতে রক্ষের ভানি ভইতে পারে। 

পূর্বোক্ত বিম্ম নিবারণ নিমিত্ত শীতলতা প্রয়ৌজন বিধায় 

নিশাগমে এবং হিম তুর সমাগমে উত্তীপের ত্বীস হয়, এবং 

পুনশ্চ দিবাভাগে ও অন্য খতুতে তা] পুর্ব মত প্রবল হয়। 

এই ব্যবস্থা উদ্ভিজ্জদিগের জীবনোপযোগি ক্রিয়ার সহিত 

সম্মিলন পুর্বক নির্ধারিত করা আছে, দিবাতাগে ইহা দিগের 
সমুদয় রস পরিপাক হইতে থাকে এবং তাহার কিয়দৎশ 

বম্প স্বরূপ হ্ইয়া পত্র হইতে বহির্গত হয় কিন্তু রজনীযে গে 

তাছশ উত্তেজনা না! থাকাতে মুলদ্ধারা রস আকর্ষণে এবং 

নিশার শিশির পাতে সর্বীংশে পুর্ণ ভইয়া থাকে জুতরাং 

প্রভাতে দ্রিবাভাগের ন্যায় রস সংযোগ প্রযুক্ত ক্ষীণতা আর 

থাকে না, খতু পরিবর্তন হওয়াতে ইহাদিগের প্রতিও সেই- 

রূপ গুণ প্রকাশ করে। 

' এতদ্েশীয় উত্তাঁপের বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে ইহা 
নিশ্চয় বোধ হইবে যে শীত, গ্রীত্ম, এবং বর্ষা এই তিন খতাতে 
তিন একার উত্তাপ হইয়। থাকে এবং তদনুসারে উদ্ভিজ্জ 

সকল তিন প্রকারে উৎ্পন্্ হয় যথা, শ্রীষ্মবাঁলে অর্থাৎ 
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কাঁত্বন অবধি জোষ্ট পর্যন্ত তরমুজ, ফুটি, শশা ইত্যাদি 
কতিপয় উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে কিন্ধ উহাদিগকে অন্য খাতে 

রোপণ করিলে কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না, করণ ইভা- 

দিগের বীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্য যেরূপ উত্তাপ আবশ্যক 
তাঁা বর্ষা কিন্বা শীত খতৃতে কদাচ পাওয়া যাইতে 

পারে না। এই জন্য যদি ইহাদিগের কীজ এই দুই সময়ে 
রোপণ করা যাঁয় তবে পচিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এবং 

বর্ষর উত্তীপে যাঁভাঁরা উৎপন্ন হইয়া থাকে তাভাদিগের জন্য 

গ্রীষ্মের কিম্বা শীতের উত্তীপ কখন উপযোগী হইতে পারে 

না, যথা” ইক্ষু । ইাদিগকে পুর্থাহে প্রস্তুত করিবার জন্য গ্রী- 

গমের অবসানে রোপণ করিয়া থাকে,িন্ত অধিক জল সেচ- 

নের আবশ্যক হ্য় নতুব' প্রচণ্ড রৌদ্রে সমুদয় শুক্ক ভইয়া 

যীয়। শীতের উত্তাঁপে নানা প্রকার বৈদেশিক এবহ এতদ্দে- 
শীয় বনজ সকল উৎপন্ন হইয়। থাকে । তাশ্ািগকে অন্য 

ছুই কালে রোপণ করিলে পচিয়া কিস্বা শুষ্ক হইয়া যায়, 

অতএব কোন চার! রোপণ করিবার সময়ে এই তিনের মধ্যে 

কোন্ উত্তীপ তাহার যোগ্য হইতে পারিবেক, তাহ! বিবেচ- 

না কর! কৃষকের অতিকর্তব্য | গ্রীষ্ম আসিয়! উপস্থিতি হইলে 

সূর্য্য দেদীপ্যমীন হইয়া তেজো। বর্ষণ পুর্্বক প্রথিবীকে নীরস 
করেন তাভাতে উদ্ভিজ্জগণ মধ্যে উদ্ধভাগে আত্যস্তিক রসা- 

কৃষ্ট ভইবাতে উহাঁদিগের পত্র হইতে ঘর্মস্বরূপ রস বভি- 

গত হইতে থাঁকে, তাত'তে মূলের শোষণ-শক্তি রদ্ধি হইয়া 

তাঁভাঁতে অধিক রস পৃথিবী হইতে আকৃষ্ট করে এই জন্য 
মুলে জল দেওয়! অ'বশ্যক 5 কিন্তু ্বতাবত দক্ষিণ বাঁষ সঞ্চা- 
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লিত হওয়াতে কিয়দংশ রস সঞ্চিত ভইতে থাকে । এই খতুর 

ভাব এই দেশে প্রবল, অন্য তুর আগমনে কেবল কিঞ্চিৎ 

বৈলক্ষণ্য হয়, এই জন্য এখানে সর্থ সময়ে উদ্ভিজ্জ সকল 

উদ্পন্ন হইতে পারে । প্রীষ্মের প্রথম অবস্থায় যে সকল রন 

শীতকাপে পরিপাক পাইয়া সঙ্কচিতরূপে কাগুমধ্যে সঞ্চিত 

ছিল তাহা এক্ষণে উত্তেজনায় স্লীত হইয়া কুক্গটিকাঁর জলে 
কিম্বা কখন বারিদবারি সংযোগে অধিকাহশ উদ্ভিজ্জদিগকে 

বিকশিত এব নবীন শাখা পল্লবে ব্দ্ধি শীলকরে। কিন্তু পু- 

ম্পোপগম সময়ে যদি অধিক বর্ষ! এবং উত্তরীয় বায়, প্রবাহিত 
হয় তবে উদ্ভিজ্জদিগের রসশোষণ তাস হইয়া প্রচুররূপে 

পুষ্প ধারণে বিরত রাঁখৈ, এবং তৎ্কারণ বশতঃ ফলের হানি 

অবশ্য হইয়া! থাকে । এই দুর্ঘটনা নিবারণ করিবার এমত কোন 

উপাঁয় আমর! করিতে পারি না, কিন্তু তৎপুর্ধে এ মুকুল সকল 
গ্রন্থাটত হইয়া যাহাতে শীঘ্র শীত্র ফল উৎপাদন করে, এমত 

কোঁন কৌশল অবলম্বন করা অতিকর্তব্য।যদি উদ্ভিজ্জদিগের 

মূলে সার মৃত্তিকা দিয়া জল দেওয়া যায় তবে উভয় উত্তাপে 

এবং জল সংযোগে পুষ্প সকল বহির্গতি ইইয়! ফলবান্ হয় । 

পরে উত্তাপ রদ্ধি হইলে এই কালে ফলের রস উত্তমরূপে 

পরিপাক পাইয়া মিষ্ট হয়। অন্যান্য দেশে যথাঁয় এই রূপ 

উত্তীপ নাই তথায় ফল কখন এতাদ্বশ মিষ্ট হয় না। এই 

প্রকারে উদ্ভিজ্েরা কল ফুল ধারণে অত্যন্ত উত্তেজনা প্রযুক্ত 
এমত ক্লান্ত হয় যে, বর্ষ। আসিয়া রসপ্রদানদ্বারা,যদি তাহাঁ- 

দিগকে তৃপ্ত না করিত তবে সমুদয় বিনষ্ট হইত এইরূপ 

স্বভাঁবমিদ্ধ উপায় ব্যবস্থা দেখিয়া! মনুষোরা সকল উদ্যান 
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তদন্যায়ি কার্য নির্বাহ করিবেন এবং চারার মুলে আল- 

বাল অর্থাৎ মাদ। বান্ধিয়া জল দিবে । কিন্তু ছুই প্রহরের“দময় 
কখন জল দিবে না, কারণ তৎকালীন অত্যন্ত উত্তেজন প্রযুক্ত 

তাহ। স্বস্তিকার সহিত মিশ্রিত না হইয়] সমুদয় পত্র মধ্যে 
আসিয়া! সঞ্চিত হয় এবং পরিপাক না পাইয়। উত্তেজনাবসা- 

নে পত্রকে মিয়মাণ করে। গ্রীষ্ম অপেক্ষা বর্ধূর উত্তীপ অধিক, 
কারণ এই সময়ে এক ২ দিবসে এমত গুমট হইয়া থাঁকে ষে' 

তাহাতে জীবন সংশয়াপন্ন হয়, কেবল বারিদ বারি পতিত 

হইলে বাঁয়, কিঞ্চিৎ শীতল ভয়। উদ্ভিজ্জেরা এই উত্তাপে' 

অপধ্যাপ্ত রস ভোগ করিয়া উত্তমরূপে পরিপাক পাওয়াঁতে 

নবীন শাখা পল্লনে রদ্দিযুক্ত হইতে থাকে। শীতের উত্তাপ 
উক্ত ছুই প্রকার উত্তাপ অপেক্ষ। অতি স্বল্প, এই জন্য শীত- 
লতা দ্বার! উদ্ভিজ্জদিগের নবীন রস বাহিনী শিরা সকল 

সন্কচিত ভইয়৷ থাকে, এবং পৃথিবীন্ছ সমস্ত বস্ত নীরস হইতে 

থাকে, উত্তেজনা কিছুই থাকে না। উদ্ভিজ্জদিগের রস 

গাঢ় হইয়া এ সন্কুচিত শিরা দিয়া অতি মৃদুতাবে সঞ্চালিত 
হইতে থাকে, তাহাতে কোমল শাখা সকল এমত কঠিন হয় 
যে শীতের প্রভাবে কোন হাঁনি হইতে পারে না। কৃষি- 

কার্যের এই এক নিয়ম যে কোন বৈদেশিক চাঁরা রোপণ 

করিতে হইলে ইহার জন্মম্ছানের উত্তীপের সহিত সেই 

স্থানের উত্তাঁপ সমন্বয় করা অতি কর্তব্য। ইংলগুদেশহহত্তে 
বদি কোন চার! আনিয়! রোপণ করিতে হয়, তবে এই দেশীয় 

উত্তাপ কোন উপায় ক্রমে স্থ্যুন করিয়া এ শীতল দৈশীয় 

উত্তাপের' ন্যায় করিতে ভুইবেক, তণ্ভিন্ন এ চারা অত্যন্ত 
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উত্তেজনায় 'বিনষ্ট হইতে পারে, এই কাঁরণবশতঃ দীর্ঘ এক 

শঁ(কৌো নিশ্মাণ করিয়া তাভাঁর উপরে এক গ্রহ প্রস্তুত করিবেক 

এব? ইহার চতুষ্পার্ে'কোন আবর্তন রাখিবেক না। কারণ 
বায়ুর গমন যদি কেন ক্রমে রোধ হয় তবে তথায় যে 

সকল চারা রাখা যায় তাভাদিগের ভানি হইতে পাঁরে। 

এ শাঁকোর নিল্গভাগ অবধি উপর পর্যন্ত এক হন্ত প্রচ্ছে 

"তিন চারি শিড়ী নিষ্মাণ করিয়া তাভাদিগেব উপর এ শীতল 

দেশীয় চারা সকল গামলায় পুতিয়া শ্রেণীবদ্ধ পুর্বক বসাইয় 
'রাখিবেঃ এব প্রতিদিবস সায়ংকালে জল দিবে ক্রমশঃ 

এইরূপ কার্য দ্বারা চ'রা ব্রদ্ধি ও সতেজ হইয়া! উঠিলে 
প্রতিদিবস প্রাতঃকা'লে রৌদ্রে বাতির করিয়া দিবে! পরে এই 

দেশীয় উত্তীপ সহ্য হইলে শীতকালে এক অনাবৃত স্থণনে 

পুতিয়! দিবে, কিন্না কৃষক যদ্দি বিবেচনা করেন যে এ স্থানের 

উত্তাপ সহ ভইবে না তবে এ চারা সকল কৌন শীতল স্থানে 

পুতিয়! দিবে । শীতল দেশীয় চর! সকল এই দোশ রোপণ 

করিবার জন্য শীতকাল উপযুক্ত সময় নির্ধারিত হইয়াছে, 

কারণ তৎকালের উন্তাঁপ শীতলদেশীয় উত্তাপের সহিত 

সন্মিলন ভইতে পারে । এই জন্য শালগাম, কোঁপি, ইত্যাদি 

এই সময়ে রোপণ করা যায়। কিন্তু এই দেশীয় উদ্ভিজ্জদিগের 

ক্রন্য উত্তপের বিষয় তাদ্বশ বিব্চেন] করার আবশ্যকত।| নাই, 

কেবল যে"কালের উত্তাপে যে উদ্ভিজ্জ জন্মিয়া থাকে সেই 

কালে তাহাদিগকে রোপণ করিবেক। যদি ছায়া দ্বারা 

উত্তাপের ভীনতা হয় তবে এর চারা সকল পুথিকী হইতে যে 

রস অশকৃষ্ট করিবেক তাহা উপযুক্ত উত্তীপাভাব প্রযুক্ত 
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পরিপাক না পাইয়] কেবল শাখায় এবং পত্রে সঞ্চিত হইয় 

থাকে, তাহাতে ইহারা কেবল ম্ফীত হইয়া বলহদাঁঞ্চার- 

বিশিষ্ট এস শ্বেতবর্ণ হয়, এই অবস্থায় শাখা সকল 
কঠিন না হইয়া! কোমল হয়, যদি ইহাতে কোঁন হানি না 

হউক তথাপি উক্ত উদ্ভিজ্জ কখন কল ফুল উৎ্পাঁদন করি- 

বেক না। যর্দি কোন উপায় দ্বারা ফুল উৎপত্তি হয় তবে 

তাহা সম্প্রণরূপে বিকশিত হইবে না এবং স্ুগঞ্ধ সঞ্চার 

হইবেক না। যদি কোঁন উদ্ভিজ্জ তীভাঁর সহনাতিরিক্ত 

উত্তাপে রে'পিত ভয় এবং তথায় যদি তাঁদ্বশ রস ন! থাঁকে 

তবে ইনার পত্র ভইতে যত অধিক রস বতির্গত ভইবেক 

তপরিমাণে মূলদ্বারা পৃথিবী ভইভে আকৃষ্ট হউবেক না; 
তৎ্প্রযুক্ত নবীন পত্র সকল মিয়মাণ ও শুক্ষ হইয়া যাই- 
বেক, যদি এইরূপ উত্তীপে মৃন্তিকায় এবং বায়তে রস 

থাকে তবে অধিক উত্তেজনায় এত অধিক রস আকর্ষণ 

কারে, যে তাঁভা এ উদ্ভিজ্ঞজ পরিপাক করিতে পারে না, 

তজ্জন্য জলীয়ভাগ অধিক সঞ্চিত ভইয়। এ পুর্থোক্ত প্রকারে 

শাখা পলবকে স্ফীত করিয়া দীর্ঘ।কর বিশিষ্ট করে, কিন্তু 

ফুল ফল তাহাতে কখন উৎপন্ন হইবেক ন1। এই দুই প্র» 

উত্তাঁপের বিষয় লিখিয় আমরা বিবেচনা! করিতেছি ষে 

ইভা সর্গদ! ঘটিত ভয় না । যখন এইরূপ হইবেক তখন কোন 

উপশয্ক্রমে উত্তাপের ভীনতা করিতে পারিলে এই অপকার 

হইবার সন্তাঁবন! থাঁকিবেক না । এই সকল কারণ বিবেচনা 

করিয়। আঁমীদিগের বেখধ হইতেছে ষে, এই দেশীয়কোন 

উদ্ভিজ্জের প্রতি অধিক উত্তাপ সংলগ্ন করিবার আবশ্যক 
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নাই কারণ স্বাভাবিক উত্তাপের দ্বারা সকল কৃষিকার্ধ্য নির্বাত 

ভইন্ডে পারে, কেবল শাখাচ্ছেদে কৌন চারা উত্পাদন করি- 
বার জনা সর্ব সময়ে সমভাব উত্তাপ আঁনশ্যক ভয় । তি" 

প্রযুক্ত তছুপরি কাঁচ পান আক্ছণদন দির! প্রয়োজন সম্পন্ন 

করিানেক, কিন্ত অন্য পাত্র আচ্ভাঁদন দিলে তন্মধ্যে অন্ধকার 

হইয়। এ কোমল পন্ধ সকল শেতবর্ণ হয়া মায়। যর্দ 

"এই দেশ অপেক্ষ: উত্ত'পিত দেশ ভি কোন চারা আনিয়] 

রোপণ করিতে ভয়" তবে তছ্ সমলেগ্ উত্তাপ শীতল দেশীয় 

উত্তপ্ত গভ যে প্রকার নিগ্ীন ভইয়াছে তদ্ভপাঁয় ক্রমে করা 

যাইতে পারে। কিন্ উভাতি অপধিক বয়ে তম, এই জন্য 

এক সুলন্ভ বিধি আর যেএ চীরান্র উপরে রজনীসো গে 

এক আশচ্ছাঁদন ডি নের টন্তাপ বহিগিভ ভইয়া যাই- 

তে পারে না, এই জন্য এ্রস্তাঁন উষ্ থাকাতে চারার প্রতি 

কোন হাঁনি ভয় ন!। জন্দিগের দেহে যেবূপ উত্তাপ উৎপ- 

ভি ভইয়া! থাঁকে, বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত উদ্ভিজ্জদি- 
গের কাগ্ড মধ্যে নাভ! কখন উদ্ভব ভয় না, কেবল বায়, 

এব? প্রথিবীর উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়! থাকে, এই জন্য আ- 
মাদিগের ,বোঁধ ভইতেছে ঘে পুথিবান্থ ধাতু বস্তর সাহায্য 

অপেক্ষা উত্তাপ এনহ রসের দ্বার! উদ্ভিজ্জদিগের বৃদ্ধি 

হইতেছে | ৃ 

| বায়ুর উত্তাপের বিষয় ভাপ পরিমাণ যন্ত্রে নিরূপণ 

করা যাইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর উত্তাপের বিষয় জ্ঞাত 

হওয়া অতি কঠিন। যদিও আমর পথিবীর অতি নি- 

্লভাগের বিষয় জানিতে ইচ্ছ! করি না, তখঃপি উপরি 



৩৬ কৃষিদর্গ গ। 

ভাঁগ যাহাতে উদ্ভিজ্জদিগের মুল বিস্তীর্ণ হইয়া আহার 

আয়োজন করে তথাকার উল্ভতাঁপের বিষয় অনুসন্ধান" কর! 

অতি আবশ্যক, ইউরোপীয় উদ্ভিজ্জবেত্তাঁর! এ বিষয় যে- 

রূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহ দেখিয়া নিরূপিত হইতেছে যে 
বামুর উত্তীপ অপেক্ষা পৃথিকীর উত্তাপ অধিক, কারণ, বাঁয়র 
উত্তাপ পন্ত্রে সংস্পর্শ হইলে যে পরিমাণে 'রস বহির্গত হয় 

তদপেক্ষা পৃথিকীর উত্তাপে অধিক উত্তেজিত হইয়া মূল যদি 

রস আকর্ষণ না করে তবে পত্র সকল শুক্ক ইয়া! যাইতে পা 

রে। শ্রীষ্মের প্রথম অবস্থায় যখন উদ্ভিজ্জের] পুষ্পো্পাদন 

করিতে থাকে তৎকালীন পৃথিবীর উত্তাপ বাষু অপেক্ষা প্রতি 

মাসে বাড়িতে থাকে । পরে বর্ষার শেষ পর্য্যন্ত ইহার উত্তাপ 

সমভাবে থাকিয়া! উদ্ভিজ্জদিগের শাখা পল্লব কঠিন করিতে 

থাকে এবং রসকে গাঁ করিতে থাকে, কারণ এইকপ না হই- 

লে শীতের আগমনে কোমল পত্র সকল বিনব্ হইতে পরে। 

পৃথিবীর উপরিভাগ অপেক্ষা নিন্ভাগে ক্রমানুযাঁয়ি উত্তী- 
পের ন্থ্যুনত| হইয়াছে তগ্প্রষক্ত যদি কোন বুক্ষের মুল অব- 

ধি প্রকাণ্ডের কিরদ্দূর পথ্যন্ত সৃতিকায় পুতিয়া রাখ! যায় তবে 
এ সুলের আবশ্যক অন্যায়ি উত্তাপাভাব প্রযুক্ত অধিক র্ 

আকর্ষণ করিতে পারে না এবং বাঁয়র উত্তাপে পত্রের রস 

বহির্গত হইলে সমুদয় শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে, এই জন্য 
কৃষক কখন২ মুল খনন করিয়] সূর্য্য উত্তাপে বিগত করিয়! 

দিবে । যদি কোন বৈদেশিক রুক্ষ এই দেশে রোপণ করাতে 
উত্তাঁপের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত ফল উত্পাদন ন! করে? তবে প্রথ- 

মতঃ ইহা জ্ঞাত হওয়] উচিত যে এ বৃক্ষ জন্ম স্থানের উত্তাপ 
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অপেক্ষা এইদেশশীয় উত্তাপ অধিক কিন্বা শ্বপ্প হওয়াতে 

এইদ্প হইয়াছে, যদি ম্বপ্প উত্তাপ প্রযুক্ত এইরূপ হইয়া 
থাকে তবে এ বৃক্ষের মুল খনন করিয়া সুর্য কিরণে বহিষ্কৃত 

রাখিষ্ঠবক এবং কতিপয় শাখ। ছেদ করিয়া দিবে, এক মস 

পর্য্যন্ত এ অবস্থায় রাখিয়া মূলের খাতে সার পরিপুর্ণ করিয়। 

জল দিলে নকীন শাখ! পরব ভইয়। পুষ্প উত্পাদন করি- 

* বেক। যদি অধিক উত্তাপ প্রযুক্ত পুষ্প না হইয়া থাঁকে 

তবে মুলে মৃত্তিকা রাশী করিয়া তাহার চতুষ্পার্থে খড় 

* বিস্তীর্ণ করিয়া জল দিবে। 

স্পা) টি কি 

প্শ 

জলের বিষয় । 

আমরা চতুর্বিধ বস্তুর মধ্যে উত্তাঁপের বিষয় বলিয়' 
জল জীবনে!পযোগি ক্রিয়া সম্পন্ন করত যেরূপ উদ্ভিজ্জ- 

দিগাকে বৃদ্ধিশীল করিতেছে তাঁভার বিষয় কিঞ্চিজ বলিতে 

গ্রস্ত ভইলামঃ পাঁঠকবর্গ এই স্থলে বিবেচনা করিবেন যে 

জীবনের পক্ষে জীবন ব্যতীত উপায় নই, ইহাতে অবগাহন 
কিন্ব। ইহা পাঁন করাতে যেরূপ পশুপদগের দেহ ম্সিধ করে 

এবং আহা'রীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়! ভক্ষিত হওয়াতে 
রক্ত উৎপত্তি করে, উদ্ভিজ্জদিগের প্রতিও তদ্জুপ উপকার 

 করিতেছেখ বারিবর্ষণ হইলে ইহরা উত্তাপ হইতে বিরত 
হইয়। শীতল হয় এবং পৃথিবী হইতে হুল দ্বার! যে সকল 

আঁহফ$রীয় দ্রব্য আকৃষ্ট করে তাহা! বারিসংযোগে একাপ্ড 
মধ্যে প্রবিব্ট হইয়! পরিপাকনিন্তর রদ উৎপত্তি করিতেছে, 

ঘ 
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এই কারণ বশতঃ উদ্ভিজ্জদিগের শ্বভাঁব অন্থসাঁরে উপযুক্ত 
পরিমাণে বারি প্রদান করা কৃষিকার্যের প্রধান কার্য্য'হই- 

যাছে। যদি কোন ভূমিতে কিছিম্াত্র রস না থাকে কিছু! 

জঙ্গেতে প্লাবিত হইয়া থাকে ভবে তাহাতে কোন এ 
উৎপত্তি হইতে পারিবেক মা, কেবল জলজ এবং গেঁ 

হইতে বে সকল উদ্ভিজ্জ উত্পত্ত্ি হয় তাঁভারা এই রর 

অবস্থায় অনলায়াসে জন্মাইতে পরে কারণ জলজদিগের 

স্বভাব এরূপ যে জলে থাকিলেও পচিয়া যায় না এন 

গেঁড়, সকল পত্র এবং মুল বিহীন হইয়। শুক্ক মৃত্তি- 

কায় জীবিত থাকিতে পাঁরে এতদ্ভিন্ন অন্যানা উদ্ভিজ্জ 

সমুহের জন্য জলের পরিমাণ বিষয়, শিক্চেনা করা অণ্ি 

কর্তব্য স্বতাবতঃ শীত অনধি প্রীতম পর্যন্ত ভূমি সকল 

নীরস হইতে থাকে এবং বাঁয়ত্ও তক্মপ রসহীন অবন্থা 
হয়, যদেও নিশার শিশির এবং জীম্মকালের কখন প্রচণ্ড ঝাড় 

এনং বৃত্তি হইয়া উল্ভিজ্জদিগের জীবন রক্ষা করে এবং ফল 

ফুল উৎপাদন করিতে রত করে তথাপি অবশেষে ইহ।র! 

নীরস হইয়। এমত ক্লান্ত হয় যেকিছু উপশম না করিনে 

' সকলই বিনষ্ট হইতে পারে এই জন্য বর্ষ। আদিয়। নিয়ত, 

বারি বর্ষণ করাতে উদ্ভিজ্জেরা উভয় উত্তাপ এব এচর রস 
ভোগ করিয়! শাখ। পল্লব বদ্ধি করিতে থাকে। উদ্ভিজ্জদিগের 

ব্ৃদ্ধিশীল অবস্থায় মৃত্তিকা প্রচুর রসে পরিপুর যাখা অতি 

কর্তব্য কাঁরণ তৎকালে নবীন পত্র সকল উৎপন্ন হয় এবং 

ইহাদিগের উপরিভাগ হইতে রস ঘর্সের স্বরূপ হইয়1 অধিক 

বহির্থত হুয় তাহাতে মুলের শোষকতা শক্তি ব্দ্ধি হইতে 
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খাকে। পত্র সকল যত কোমল অবস্ায় খাকিবেক ততই ইহা" 
দিধের হইতে রস বহিগত হইতে খ।কিবেক কারণ ইহার! 
যয উত্তাপ স্পর্শ হইব! মাত্র অতিশয় তীক্ষ উত্তেজনায় 
আক্রীন্ত হয় কিন্তু কিঞ্ং পক হইলে রম বহির্গত হইবার ছিস্ত্ 

পকল মুদিত ভগয়হতে তাদ্বশ রস আর বহিগতি হয় না, এই 

সকল কাঁরণ বিবেচনা! করিয়া আমর1 এই বিধি প্রকাঁশ 
' করিতেছি যে চাঁরাদিগের বৃৰিশীল অবস্থায় ভূমি সতত 
সরস রাখিবেক। 

আমাদিখের এতদ্দেশীয় সামান্য কৃষকদিগের মধ্যে এক 

হাঁনিজনক ব্যবচ্ছা প্রচলিত আছে, কোন চারায় জল দিতে 

হইলে তাহারা গুর্রত কলসীর এ্রবল ধারায় জল ঢালিয়! 
থাঁকে কিন্ত তাহাতে যে স্থলে এ জল ধার! পড়ে তথা- 

কার মৃত্তিকা ধৌত হইয়! বন্ঘিত হওয়াতে এক গর্ভ হইয়! 
মুল সকল বহৃক্ষত য়। যদি ক্রমশঃ জল দেওয়! ভয় তবে সমুদয় 

জল আসিয়া এ গর্ডের ভিতরে স্থিত হওয়াতে সেই স্থলের 

মূল সকলকে পচা ইয়া বন করিতে পাঁরে কিম্বা মুল রৌদ্র 

বহিষ্কৃত হওয়ণতে শুক্ষ হইয়া যাইতে পারে, এই জন্য আশ 
মর! ব্যবুস্থ! দিতেছি ঘে বোমের দ্বার! জল বিস্তীর্ণ করিয়া 
দিবে কারণ ইভা হইতে জল অতি সুক্ষ ধারায় পতিত হওয়া 
তে সর্বত্র সমভাবে জল পাইতে পারে। যদি বীজ বপন করিয়া, 

'গার্মলাঁয় জল দিতে হয় তবে অতি স্ুক্মধার বোম] তারা” 

জল দিবে কিন্বা। ইহার অভাবে দূর্ব! ঘাসের এক আটি বাঁ 
ব্ষিয়া্ঞ গামলার জল ভিটাইয়া টা সাষৎসরিক চারার 

মূলে জল দিতে হইলে সিঞ্চন করিয়! দিবে কি কৃষক সাঁব-: 
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খাঁন হইবেন যে জল দ্বারা চারার মুলে কোঁন মতে গর্ত ন। 
হইতে পারে। 

. ফলোৎপাদক বৃক্ষের মুলে ইভাঁর মুকুল হইবার পুর্বাহ 
অবধি ঘদি সার দিয়! সরস রাখা যায় এবং পরে ফল হইলে 

ইহা দিগকে বান্ধিয়! সুর্য; উত্তাঁপ হইতে যদি আচ্ছাদিত রাখা 

যায় তবে সেই ফল সকল স্বাভাবিক অপেক্ষা অবশ্য বড় 

হইবেক, কারণ বৃক্ষ ভইতে যে রস আকৃষ্ট হয় তাঁত! 
ইহাাদিগের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া পরিপাঁকাঁভাঁব প্রযুক্ত সতত 

স্ফীত করিয়া রাখিবেক* ইহাতে ছৃশ্য বড় দেখাইতে পারে 
কিন্ত স্বাদের অনেক বৈলক্ষণ্য হইবেক, সূর্য্য উত্তাঁপে যদি 

ইহাঁদিগের রসপরিপাঁক না পায় তে সেই ফলের জলবঙ 

স্বাদ হইবেক এই কারণ ফল পরিপক্ক হইবার সময়ে জলের 
পরিমাণ ন্যুন করা অতি আবশ্যক হইতেছে ইহাঁতে কোন 
ব্যক্তি অনুমান করিতে পাঁরেন যে বর্ষাকালে যে সকল ফল 

পরিপক হয় তাঁভাদিগের স্বাদেরত এই রূপ হীনত হইতে 
পারে কিন্তু তাহা কখন ভূইতে পারে না কারণ তৎকালীন 

বিদ্দপাতি হইলে ক্ষণেক কাল মাত্র উত্ত।পের হীনতা হইতে 
'পাঁরে পরে সুর্ধা দেদীপামান হইয়া প্রচণ্ড তেজে! বর্ষণ 

করণ পুর্বক পত্র এবং ফল হইতে বহু ঘশ্ম নির্গত করেন 

তাহাতে ইহাদিগের রস পরিপাঁক পাইয়া ইহাদিগকে মিষ্ট 

করে কিন্তরুিল বান্ধিয। রাঁখিলে অবশ্য স্বাদের হঁনিতা ইই- 
বেক। উদ রণ বশতঃ নদীর তটে বাঁলুকাঁময় ভূমিতে তরমুজ 

টা করিলে মৃত্তিকা অধিক তরস থাকাতে ফলের 

রিতীবিক থাঁকে কিছুই নুযুন হয় না।- যদি কোন 
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চারার মুলে ইহার পরিমিত অপেক্ষা অধিক জল দাড় 
গত সরস রাখা বায় তবে তাহাতে নবীন শাখা পলিষ উৎ 
পন্তি হইতে পাঁরে কিন্তু ফল ফুল হইতে বিরত থাঁকিবেক্ 
এবং বদি এই ক্ষেতে কোন উপায় ক্রমে ছায়। করিয়। ক 

যায় কিম্বা ক্রমশঃ অধিক জল দেওয়া যায় তবে ক্ষুদ্র চ 

হইলে মুল পচিয়! বিনক্ট হইতে পাঁরে এবং বড় চার! প্র 
এই ব্যবস্থায় ইহার হরি বর্ণ লোপ পণইয়! শ্বেতবর্ণ হ 

পরে এইরূপ অবস্থা পরিবর্তন না হইলে নষ্ট হইবার সমস্ত 
বনা এই কারণ কোন চাঁরার মুলে জল স্থিত হইতে রর 

কর্তব্য নহে। যদি কোন ভূমি এইরূপ হয় তবে ইহার 
কোন উপায় ক্রমে বহির্গত হয় এমত করিবেক, কোন নি 
চিকণ মৃত্তিকা বিশিষ্ট ভূমি জলে পরিপুণ ₹ইয়। কর্দদমে' 
ন্যায় হইয়া থাকে তাহাতে . উক্ত প্রকার উপায় না করিয়ে 

কখন কোন চাঁর! রোপণ করা হইতে পারে না এই ভূলিথে 
খোঁয়। এবং বালি মিশ্রিত করিয়! দিলে ইনার জল শী 

অধোগত ভুইলে উত্তম উৎপাদক তুমি হয় তগ্তপ্রযুক্ত মি 
শ্রিত মৃত্তিকায় কৃষিকার্ধ্য উত্তমক্ূপ নির্ধাহ হইতে পারে। । ূ 

গামলায় চার! রোপণ করিবার জন্য ইহার তলায় এক ছি 

রাখিয়া তাঁতার উপরে ছুই তিন খাঁন! খোলাকুচি বসাইয় 
দিবে, পরে শ্ুস্তিকায় পরিপুর্ণ করিয়! তাহার উপরে চার! 
ক্বোপণ*করিবেক এই অবম্থায় জল দিলে সমুদয় কখন ও 

চারার স্ুলে স্থিত থাঁকিবেক ন1, কাঁরণ এ গামলায় যে ছি 

আচ্ছ তাহ! খোলাঁকুচি দারা সম্পর্নরূপে রুদ্ধ কর! হয় নাই 
এই জন্য এ ছিদ্রে দিয়! জল অনায়াসে আধোঁগত হইবেব 
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ধান. স্গীধল+র মৃত্তিকায় পৌঁকা আসিয়! বাঁস করাতে 
হারা এ মৃজ্তিকাকে কোন ক্রমে কর্দমের ন্যায় করিয়! জল 

বধোগত হইবার পথ রুদ্ধ করে। এই জন্য কৃষকের ইহা গেচির 
ইবামখত্র এ পারের জল বহির্গত হইবার পথ থুলিয়! দিবে, 

তৃবা তলায় জল ব্সিয়া এ চারাঁকে বিনষ্ট করিবেক। উদ্ভিজ্জ- 
দগের গুলের হৃণ্তক! পরিমিতরূপ সরস ব্বাখিবার জন্য প্রতি 

দবস কিঞ্চিৎ ২ জল দিবার ব্যবস্থ1 পুর্বাপর প্রচদিিত আছে 
বং তাহাতে চার সকল বদ্ধি'হইতেও পারে, বিশেষতঃ চার! 
ক্ষিত গহমধ্যে গামলায় যে সকল চারা রোপণ কর। থাঁকে 

পহদিগের পক্ষে অতি উত্তম ব্যবস্থা হইতে পারে কিন্ত অনা- 

তস্ছানে রোপিত চাঁরার পক্ষে বর্ষাকালে তাঁদবশ উপশদেয 

ইতে পারে না কাঁরণ, বৃষ্টির জল ইহাঁণদগের উপরে পতিত 
ইলে তাহা অতিশীঘ অধোগত হইয়া যায় এবং বাঁয় 

সেতে পরিপুর্ণ থাকে তৎ্প্রযুক্ত এ জল শীত্র শুষ্ক হইতে ন] 
শরাঁতে যৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়! এক উপাদেয় রস 

বস্তত করে, তাহ! অতি মৃদু গমনে রক্ষদিগের অন্তর্গত হইয় 
হু উপকার করে এই জন্য এই সময়ে জল দিব'র প্রয়ে।'জন 

নার থাকে না, কিন্ত ঠীম্মকাঁলে বারিহীন অবস্থায় প্রতি 
বস জল দেওয়া অতি কর্তব্য কিন্ত ইহাতে বর্ধার জলের 
শ্ায় উপকার দর্শে না, কারণ অল্প জল প্রযুক্ত বায়, রসেতে 
॥রিপুর্ণ হইঠু্ট পারে ন1 তজ্জন/ পত্ররন্ধ দিয়া খু ঘর্দ 
নর্গত হইক্ে; থাকে এবং তাহাতে মুল উভ্তেজিত হয় কিন্ত 
দশ রে ঘ1! পাওয়াতে ইহার! নিক্ষর্মীম্থিত হইয়া থাকে, 

্ জিতল জলের অধিকাংশ বাসুতে শুল্ক হইয়া যাঁয় 
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এবং অবশিষ্টাংশ আ'ল্গা মৃত্তিকায় শীঘ্র আধোগত হওয়াতে 
মুল তচ্ছ। আকর্ষণ করিতে পারে ন/”পরে' বায়ণালন রন 

এ মসুলের সৃতিকা এমত শুষ্ক হইতে পারে? য়ে তাঁহাঁতে এ 
চারার প্রতি হানি হইবার সম্ভাবনা! অতএব কুষক অতি 

সাবধান হইয়া বৈকালে বায় শীতল হইলে চারার মুলে 
এমত পরিম!ণে জল দিবে যে তাহ! শীন্র শুক্ক হইয়া যাইতে 

নদ পারে, যর্দ এ চারার মুলে ডিকণ সৃত্তকা থাকে তরে জল 

অধোগত না হইয়া ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া উপরে থা- 
কিতে পাঁরে, ভজ্জন্য আমর! পুর্বে যেমত প্রকাশ করিক্লাস্ি 
সেইরূপ আল্গ! করিয়! দিবে কিন্তু সাম্বংসরিক বনজক্ষেত্রে 

জল দিতে হইলে ইহাঁদিগের ক্ষেত্র মধ্যে নালা কাটিয়া জল সে- 
চন করিয়! দিবে, কারণ ইহাতে অধিক জল প্লাবিত ভইয়! চাঁ- 
রার হানিকারক পোৌকাঁদিগকে নষ্ট করিতে পারে এবহ ভুমি 

সতত সরস থাঁকাঁতে পত্র সকল কোমল এবং বৃহদাঁকাঁর হই 
বেক। মৃত্তিক। শুষ্ক দেখিলে সপ্তাহথি অন্তর এইরূপ জল দিবার 

ব্যবস্থা করিবেক ? বীজ বপন করিতে হইলে প্রথমতঃ ক্ষেত্র 

মধ্যে দঁড়। বান্ধিয়! উক্ত প্রকারে ভিজাইয়1 তাঁহার মিম" 
ভাগে বীজ বপন কগিলে ইহার। অন্করিত হইয়| চর! উৎপত্তি 
করিবেক, 'পরে মূলের ্ৃত্তিক! পুরিত করিতে হইলে ই 

পা্থের দাঁড়ার মৃত্তিকা ভাঙ্গিক়! দিবে এবং জল: আবশাক 

হইলেপ্উজ্তৎপ্রকারে দিবে কিন্তু শাক ক্ষেতে এইরূপ না 

করিয়া ইহার চতুষ্পীর্্বে দাড়া, বশক্ষিয়া চৌক+র ন্যায় 
করিবে গ্রারে ইহার ভিতরের দ্মি সমন করিয়া! বীক্ষ বপন 
“করিবে এবং উক্ত,একাঁরে জল দ্রিবে। 
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বায়ুর উত্তাপ এবং রস। 

খুলদ্ণরা ঘে রস আকৃউ হয় তাহ! পত্রে যাইয়া পরিপাক ' 

প+ইলে দুই অংশে বিভক্ত হইয়। থাকে প্রথমতঃ সারভাগ 

একাংশ উদ্ভিজ্জদ্দিগের মধ্যে থাকিয়া ইহা দিগকে বৃদ্ধি করে। 
দ্বিতীয়তঃ জলীয় যে অংশ তাহ ঘর্ম স্বরূপ হৃইয়! পত্র 

রস্কাদিয়] বহির্গত হয় | সূর্য্য উত্তাপ এই ঘর্্ম বচির্গত হইবার 
প্রধান কারণ হইয়াছে, ্তরাঁৎ কিরণের তীন্ষৃতান্থসারে 

এই ক্রিয়া! নির্বাভ্ হইয়া থাকে, কিন্ত বায়ুর অবস্থানসারে, 
ইহার বৈলক্ষণ্য হইতে পারে, যদি বায়, শুক্ক এবং উত্তাপিত 

থাকে তবে ইহ! বৃদ্ধি হঈবেক এবং আদ্র কিম্বা শীতল 

থাকিলে হ্রাস হইবেক অতএব বাঁয়র এই ছুই অবস্থার 
পরিমাণাশ্থসারে ইহা অধিক কিন্বা! | অল্প হইবেক, ধর্ম 

অধিক বতির্থত হইলে পত্রের রস শুষ্ক হইয়! বিনষ্ট হইতে 
পারে কিম্বা] পরিমিত রূপ বহির্গত হইতে যদি প্রতি বন্ধক 

হয় তবে উল্ভিজ্জদিগের রস উত্তমরূপ পরিপাক না পাইয়! 

বৃদ্ধি হইতে পারে পা, এই সকল কারণ বিবেচন। কবিয়! 

কৃষক বদ্ঘার! বায়, উদ্ভিজ্জদ্িগের ঘন্ম পরি“মত রূপ বহির্গত 

করিয়! ইহাদিগুরকঃ ুন্ছ অবস্থায় রাখে এমত কোন উপায় 
অবশ্য, /ক্লরিবেঞ্চঠ কিন্তু বায়ুর এই রূপ অবস্থা সকল নিরূপণ 
করি আমাদিগের কোন বিশেষ উপাঁয়* নাই“কেবল 

টেনিএল সাহেবের রদপরিমাপক বান্ত্রে নিরূপণ হইতে 
গে কিছ্ভু তাহ! এই দ্বেশে প্রচলিত ম| থাকাতে এই স্থলে 

লিিধান প্রয়োজনাভাব, কিন্ত গাত্রে বায়ংসংম্পর্শ হইলে 
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ইহার আর কিছ্বা! শুক্ষ অরস্থা তাঁহা কিঞ্চিত নিরূপণ করা 
যাইঠ্ে পারে ! যথ| শীত কালে শুক্ষ বায় এআমিয়। উপস্থিত 
হইলে ওঠ সকল ফাঁটিক] যাঁয় এবং গতর শুক্ষ হয্স কিম্ক আর্দ্র 
বায় বহিলে গাঁ্র শীতল হয় এবং সরস করিতে থাকে । ' 
মে রাজ্যে যেরূপ বৃষ্টি পাত হুইয়া থাকে তখাকার বায়, 

তে তত পরিমাণে রস থাকে দঙ্গব্রাঁজ্যে বর্ষ! কালের 

প্রতিমাসে যত অধিক রষ্টিপ।ত হইয়া থাঁকে তাঁহ! পরিমাণ 
করিলে এই নিরূপণ হয় যে সমুদয় জল রাজ্যমধ্যে যদি 
ব্যাপৃত হইয়া থাকে তবে প্রায় এক হস্ত ও ছয় অঙ্গলী 

উর্ধে স্থিত' থাঁকিবেক তৎগপ্রযুক্ত আমাদিগের বিবেচন| হই- 
তেছে যে অন্যান্য দে অপেক্ষা! আঁমাদিগের এই দেশের 
বর্ষা কালের বখঘুতে অধিক রস থাকে কিন্তু অন্যান্য কালে 
ইহা পরিবর্ত হইয়া যায়, তিন কলে তিন প্রকার পরিমানে 

রস থাকে অতএব কৌন বৈদেশিক চারা এই দেশে আ নিম 
রোপণ করিতে হইলে কোন কাঁলের বায়ু ইহার উপযুক্ত 

হইবেক ইহা অগ্নে নিরূপণ করিয়া! সেই কালে রোপণ 

করিবেক এবং সেই রূপ বায়, সমভাবে রিনি এমত 

উপায় অবশ্য ক' রিবেক। 

আমরা জ্ঞাত আছি থে বায় স্ছির থাকিলে রস সমন্ভীবে 

থাকে কিন্তু সঞ্চলিত হইলে ইহার বেগ বিশেষন্থিসারে শুক্ষ 

হইয়শ্যায় &বং তদনুষাঁয়ী উদ্ভিজ্জরদিগের ঘর্দ নিঃ সৃত হুইয়। 
থাকে, যদি কোন উপায়-ক্রযে বায়ুর গমনাগযন রুদ্ধ করাসায় 
তবে -উদ্ভিজ্জদিগের ধর্ম আব তাহাতেই নিবারিত হইবেরে। 
ইউরোপীয় উদ্ধিজ্জ বেত্তারা প্রকাশ করিয়াছেন যে যদি বায়ুর 
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শ্মির অবস্থায় কৌন স্থান হইতে এক শত,গুণ রস বহি্গত। 
হয়, তবে মন্দ ২ বয়ুতে তর্থাহইতে এক শত পঁচিশ গুণ হই- 

বেক এবং ঝূটিক। হইলে এক শত পঞ্চাশৎ গুণ বহির্গত হই- 
বেক এই জন্য উদ্যানের চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বার! বেষ্টন করিয়। 

ইহার ভিতরে বায়, স্থির রাখিলে ইহার রস সমভাবে থাঁকি- 
তে পারে অতএব বায়র শুল্কতা কিম্বা ইহার রস সমভাবে রাখা! 
এই ডুই খন ঘাঁছা আবশ্যক হইবেক তখন তাহ! উপরেজ 
লিখিতান্থসীরে করিতে হইবেক। 

আমাদিগের এই দেশে দুই প্রকার বায়, আঁছে রি দক্ষিণ 
এবং উত্তর পশ্চিম, পুর্ব দক্ষিণ বায়, সমুদ্র হইতে উদ্ভব 
হইয়! অতি আর্দ্র অবস্থায় এই অঞ্চলে আসিয়। উপস্থিত 

হয়, বিশেষতঃ ইহার আগমনে পর্বতাঁদির কোন প্রতিবন্ধকত] 
না থাঁকাঁতে উত্তমরূপ সধশলন হইয়া ইহার আর্দ্র ম্বতাঁব 

প্রযুক্ত এই দেশীয় উদ্ভিজ্জদিগের ঘর্থ পরিমিত করে, এই 

কারণ চৈত্র বৈশাখ মাসে পথিৰীর নীরস অবন্থায় কেবল 
বায়ুর রসে শীতল ইইক্স। উদ্ভিজ্ঞদিগের জীবন রক্ষা পায়। 

উত্তর পশ্চিম বাঁয়, ভূমি ও পর্বত হইতে উদ্ভব হূইয়! অতি 

স্ছছ গমনে শ্ীই দেশে সঞ্চালিত হইতে থাকে, ততপ্রযুক্ত 

ইহাতে শীতের আবির্ভাব হয় কিন্তু ইহা এমত শুষ্ক যে যদি 
ইহ্ধর অআঁতত বেগ থাকিত তবে সমুদয় উদ্ভিজ্জদিগের 
রস ঝহির করিয়া শুষ্ক করিতে পারিত কিন্তু ইহা'ন। থাকাতে 
উদ্ভিজ্ঞদিগের জীবনোপযোগীক্রিয়। সকল 'অত মৃদুভাবে 
এ হয়, ইহা বাস্তবিক বিবেচনায় ইতদিগের*বিশ্রম 

মবন্ধীিকিহিতে হইবেক, এই বায়ূতে যদি কখন ঝড় উপস্থিত 
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হয় তবে উদ্ভিজ্জদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পৃথিবীতে শন 
হানি প্করাঁয়, শীতে অবসানে যখন উদ্ভজ্ত সকল বিকসিত 

হইতে থাকে তৎকালীন দক্ষিণ বায়ব পত্দিবর্তে উত্তর বায়, 
আসিয়! উপম্ছিত হয় তবে ইহার বেগে গমন অবশ্য হইবেক 
স্ৃতব্ন. তাহঠতে অধিক ঘন্ম বহগত হওয়াতে যে শির] 

সকল সক্কচিত হইয়! রস বহুন কবিতে এমত ঘটনা হয় যে 
শ্বিকসিত পুষ্প সকল এসাভকে শুষ্ক হইয়! যাইতে পারে 
কিম্বা যে বৃক্ষ “বকমিত হইবাব উপক্রম হইতেছে ভাহাঁ- 

রগও এব্ধপ হইয়া পুস্প, উত্পাদন করতে বিরত হইবেক, 

এইরূপ বিশেষতঃ আমের মুকুল সকল হইয়! থাকে। 
সর্ধদেশে বায়, এক, প্রকার, কিছুই ভিন্নতা নাই, কেবল 

ইভাঁর উত্তাপ এবং রসেন্র পকিমাখ বিষয়ে ভিত আছে, 

তজ্দরন্য উদ্ভিজ্জেরা নানা একার তিন্ন ২ দেশে জন্মিয়। থাকে, 

অতএব কোন বৈদেশিক চারা এই দেশে আনিয়| রোপণ 
করিতে হইলে ইহার জন্ম স্ছান্রে বায়ূতে যেরূপ উত্তাপ 
এবং রস অছে তদ্প এখানে ন! করিলে কখন উৎপত্তি 

হইতে পাঁরবেক ন1, এই কারণ কোন ২ চারার জন্য বাযুর 
রস ছুযুন কর! কিম্বা বদ্ধ করা অতংস্থ প্রয়োজনীয়, ইচার 
উপায় ইংস্তীলয় উদ্ভিদ্েত্তার। ঘাঁহ। প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 

এদেশে গ্রচলিত হইতে পায়ে না কেবল রস বৃদ্ধি কর! 

ফোন প্উপায় ক্রমে হইতে পারে! যথা এক কচ নির্শিত 

গুহ গ্রস্তত করিয়া! তন্মধ্যে সতত জল €সচন দ্বার! কিছুর 
অন্য কোন উপায় দ্বারা বাল্গাতে ইহার ভিতর জাল থাঁফিতে 
'পারে এমত করিলে ও গুহ মধ্যে বায়ুর রম অধিক বৃদ্ধি 
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হইবেক, যেমন ব্তপাকার উদীর মুলোঁপরি. জল সেচন করিলে 
তদ্দাদ্র গুণ সহকারে গম্ধবহে শীতল হয়। যদি" বায়ের 

রস হ্থ্যন করা আবশ্যক হয় তবে এ গৃহ মধ্যে ছুই নল. 

বসাইয়া এক নলের ভিতর দিয়া উত্তপ্ত জল চালন! করিবেক, 
এবং অন্য নল দিয়! তাহা পুনশ্চ যে স্থানে, জল উত্তপ্ত 

হইতে ছিল তথায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইবেক, এরূপ ক্রমশঃ 

করিলে এ বায়র রস নল দ্বারা শুঞ্ষ হইয়া যাঁইবেক 
কিন্ত শ্রীষ্ম প্রধান দেশে কখন হইতে পারে না এই জন্য 
আমরা ব্যবস্থা প্রকাশ করিতেছি, যে চারা রক্ষিত গহের 
বিষয় আমরা পুর্বে লিখিয়্াছি তাহার ভিতরে কিম্বা অন্য 

কোন ছা'ক়ারুক্ত স্থানে এঁ চারা গাখলায় বসাইয়! রাখিতে 
পাঁরে। কখন ₹ প্রাতে রৌদ্রে বাহির করিয়া দিবে এরূপ 
ক্রমশঃ করিলে পর সহা হইয়া গেলে চাঁরাঁকে উপযুক্ত 

স্থান বিবেচন! করিয়া তথায় পুতিয়া দিবে! বায়ুর উত্তাঁ- 

পের বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে পৃথিবীন্ সমস্ত বস্তুর 

উত্তাপের পরিমাণ অগ্রে নিবূপণ করা অতি আবশ্যক 
কারণ এই সকল বস্তুর উত্তাপে বায় উত্তাপিত হইয়া থাঁকে, 
প্রীপ্মকালের দুই প্রহর সময়ে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে 

কিন্ত উত্তাপ ধারণ কর! এব কাঁহীরে! উত্ত।প পরিত্যাগ 
ক্র1;শজি এই সফল বন্তর মধ্যে কাতিপত্স বস্তুর আছে, যথ] 

ধাতুমকল'উত্তাঁপিত হইলে সেই তখপ ইহািগের ভিতরে, 
বঙছক্ালাবঘি গবাকে। কিন্তু অম্য 'সকল বস্ততর কেবল উত্তাপ 
প্লিভাগ করা 'শকি 'আছিছ এইজন্য ঘাঁস, অধচ্ছাদিত 

কিট উদ্াপ থাকেনা কিন্ত কৌন শ্ছানে কঙ্কার' 
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বিশ্তীবৃ করিয়। রাখি, তথায় বছু কাল উত্তাপ থাকে । 

যদি কোনা জারস্স আখিকতর উত্তাপ দিরাব আঁষশা- 
কত হয়, তথায় কষ্কর বিভ্তীর্ঘ করেয়া দেওয়া কর্তব্য । 
ভদ্র।র! বায়ু অধিক উত্তাপিত হইয1 এ চাঁবাতে দংলপ্র 
হয়। ভঙ্ষিব্ধন হেমন্তের প্র্ভ্ভাব হইতে এ ঢারায় 

অনেক রক্ষা হইতে পারে । অপকাবের মধ্যে এইমাত্র 

হয়, তত্রত্তা স্বৃত্বিকা সতত গুক্ষ থাকে। , এব্যাবস্থ! এ 

দেশে প্রচলিভ হইতে পারে লা, কারণ এদেশে ক্কাদুশ 

শীত নাই, চতুর্দিকে ঘাঁপ থাকিকো প্রচন্ড তপনতেজ 
স্পর্জ নখ হওয়ায় ত্রত্য স্থান অনেক শীতল হইত 

পারে। অত্রএব কক্কর নির্টি্ভ পথ এবং ভৃগাচ্ছন্ন ভূমি 
এই দুই একার উদ্যানে থ!কিলে উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি 
এবং বৃক্ষের পক্ষে উপকার হইতে পারে । সুর্যোর 

উত্তাপে পৃথিবীর অভ্যান্তর উত্তাপিত হইলে যদি এ 
উত্তাপ বহির্গত না হ্যা তথায় সমভাবে থাকে, হক 

সম্বদদায় প্রহ্বলিত হইয়া! নবী হইরাঁর বিলক্ষণ লান্তারর] $ 
এই জন্য স্বাভানিক এমত এক কৌশল আাছে। , য়ে. 

দ্বারা দিঠাবসানে ন্যুদয় উদ্ধাপ বৃহিরত্ব হইয়া যায় ॥ 
কিন্তু দ্য স্থানে মেয়ের উদয় হয়।, তথায়, ইহা! বি 
হইতে পাকে লন) কারণ ভ্ঞাযাদিত ছিরংনদয়র/টীণ 
উত্তাপ যাইঠলয় , পায়, দিন, এই ভন মোট, 
সময়ে ফ্লুতান গ্রীষ্ম বোধ হয়? পরে বুদ্টিপাতি হই, 
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হর্ধ্যের আবরণ নষ্ট হয়, কুতরাৎ স্মিস্থ উত্তাপ ক্রম- 
শঃ উত্থিত হইলে মৃত্তিকা গীতল হইতে খচ্ষে । ইহ 
বিবেচনা! করিয়া দিরাবলিন বদি কেন চারার উপনে 
আচ্ছাদন করিয়া দেওয়াষায়। তবে এ গ্ুতিবন্ধাকতা- 

প্রযুক্ত ভথাকাঁর উত্তীপ উঠিতে না পারিক্ব1 সই স্থ- 

নেই সমভ্ভাবে থাকে, তদ্রধর।ই কেন, চারার উত্ভেজল! 

রদ্ধি হইতে খ/কে। অততব যদি কৃধক্ধ মত অন্ভুমাঁন করে, 
যে ক্ষোঅ'স্চারায় অধিকতর উত্তাপ দিবার আপাত 
আছে, ভবে উহাকে বারাথি।য় কিহা আচ্ছাদিত কেন 
স্বানে রাথিলদে ভাহায় কোন হানি হইতে পায়ে না। 

দিবাভাঁগে উঞ্ণতাবস্থায় যেদকল রস পৃথিবী হুইত্ে 
পরমাণুরূপে উ্িয়া বাযুতে সংলগ্র হইয়? থকে, রজ- 

লীযোগে উদ্ভাপ বহির্গত হওগাক্স পৃথিবী শীতল চ- 
টূলে, সেই সকল রসের পরমানু একুথ্ি হুইয্া শিশিব 
লে পুনর্ধার পৃথিবীতে াতিভ হয ক্ষৃতরাং পৃথি- 

রলীর শীঘ্ঘলতার পরিমাণাুসারে পপশির আথক কি। 

্ল পড়িয়। খীকে, এই জনা সুচিত কালে অহিক শি- 
পির পতিত হয়। রিম্ত চেঘের ছদ্ম হইক্টে কখন শি- 
রি গিভিত ভুইবেক না অন্তঞব বার উত্তাপ এবং 

এক্সিদ্রভডি। অবস্থা) অঙ্গুমাল করিক। কুঝিক্াগলির্বাছি কনি- 

চি লে সম্পুর্ণ স্বকীয় উনগুগারপ্ধ কৌশল আবশ্যক 
তুর কিন্তু এতৎ প্রদেশে . বায়ু উত্তাপ পুগিজানের 
রী নাই । যদি. লানিদার  আারশযকতা। হয়, দ্ধথে 
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ইংলওদেশীয় 'ষাীর নিউ গানে বর ধারা গিরী 
ক্ষণ করিরোইতীহার জাতী কি হইবে ! 

যেখানে উদ্ধাপন সণন্পন করিতে হইবে ষাঁদি তখ+- 
কার হৃতিধকউ্ভানত হয, তাহা হইলে তথায় চাব। প্র 
সত কত] আুকঠির্ ং কারণ যদি ভূমি নি হয়, তবে ধর্থা- 
কালে তথা দিরস্ায জল থাকা চার মু্লদেশ পচিয়। 
খাইতে পার ঘি উদ্মন্ধ হয়, তবে, অনথরত প্রহর 
বায়ু সঞ্চার ঘ্বার। চার! সকল ছি ভিন বং তাহাদের 

বদও শুষ্ক হইত পারে, কিন্বব অধিক উ্টন্তাপিত হইলে ও 

এয়ুপ হইতে পারে । অতএব উদ্যান স্থাপন করিব।র গুর্ধে 
মৃত্তিকা! চাঁলনীছি ধারণ সার করিতে হইবে । চাঁরংর উদ্যা- 

নে অরুধোদয় অবধি বৌছ্র সংলগ্র হইতে ফিবে, পরে হি 

কেন আচ্ছাদন দ্বানু। কেবল অপরাক্ধের রৌদ্রমাত্র নিবা- 

রণ করা বায়, তাহ? হছইহল চাবা সকল তেজবস্ত গাক্িধেক 

এবং উহাদিগের জন্য বায়ু অধিক লরগ ও মন্দগতি হপ্ী। 
আবশ্খ্যক্ক | অতএব যাহাতে চারার অধিক সঞ্চালন নদ 
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রার্টপক্ষা! সাত্ষংলকিক চাবার পক্ষে, অর্থাঞ্চ খাহ জগ্ম 

ইয়া এক বৎগয় যধ্োেই মরিয়। যাঁয়। তাহার পঞক্ষ কাছ 

'আধিষ্ক সরস ও যন্দগন্তি ইওযী 'আবঙ্যক্ষ | চারাছিশেক 
পক্ষেই এই ফস বিধি জানিব সহ ক্ষের পর্খেন রকম 
বিধি বই । 



ছত্তিকারি বিষয় । 

হি হই কার; চি? অর্থাৎ, ভু টেল ৰং 
রা্ট্রক! | এই হুই প্রকার মৃত্থিকতেই , ন্যাম্য বানা 
জবা মিশ্রিত হইয়। বছবিধ মৃষ্তিকা উৎপাদিত হইতে. 
£ছ, তাহ? এই, স্থৃল্পে লিশিধার এয়েজিলাতাধ দেখি- 

মা! ,এইমার কহিতেছি। যে গর্বাতের উপরিভাগে যু 

তিকা সমদাক্সই খায় চিন্নণ এবং যে গুলে যেরূপ 
প্রয়ুর আছে, তথাকার মৃত্তিকা সেইরূপ গুণ এবং রঙ্গ 
ধারণ করিধাছে। প্রতি ধৎপর বর্ষাকালে এ সকল প্র- 
সবের শুঁড়া এবং স্ৃপ্তিকা ধৌত হইয়া জলঞ্জরোতে নিক- 
টব্ভাঁ থামে আদিয়া বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, তৎপ্রযুণ্ড এ 
সকল স্থানের মৃত্তিকা নানঃপ্রকার হইয়া থাকে। পরে 
এ পর্বতীয় গুড়া গত্তি্ার সহিত মিশ্লিত হওয়াতে উহ? 
এমভ উৎপাদিকাশক্জি ধাঁবণ কবে পে, তাহাতে আর সাব 
দিবার প্রয়োজন ক্ষয়ে না। এইরূপে চড়ার কিন্ত দীপের 
মৃত্তিকান্ম সবে স্তয়ে পলি পাড়ির! মে ক্রমে রাশীক্কৃত 
হওয়াতে উহা স্বত।বতই উর্ববা হইয্ খাকে। পৃথি- 
বর রর গে, এক হস্ত কি স্থান বিশেষে তভোখিক 
পর্য্যন্ত যে ধিক জ আছে, ভাহ! নাপাবিধ বস্তর সহিত 
৬ পাতে কৃষকের শা হইযাছে। আহা, 
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বলণঅন্ তবাহার করিলে, কিছু দিবসের মাধ্যেই মে শীপ 
হই হবি যার, । তত্তপ, উদ্ভিজদিগকে একট্রকাৰ বৃদত- 
ক খুষ্থিলে কইনও জীবন ধারণ করিতে পারে না, 

তংগ্রযুক্ক মিশ্রিত ৃতিকার বস উহাদিগেব জনা অত্যন্ত 
আবশাক | যে হেতু এ রস উদ্ভডিজ্জেব ভক্ষণীয়স্বরূপ এবং 
উহা! কেবল উপস্রিতীগের মৃত্তিকাতে অছে, এই হেতু যে 
দিকে এ রস পায়, সেই দিএকধ, উপরিভাগ দ্রিষা বিস্তীর্থ 
হয়! উদ্ভিজ্জদিগেব মুল সফল বহু দুধ গমন কবে, কিন্ত 
অধিক নিম্নভ।গে ঘ।য় না, যে হেন্তু তথায় এদ্ুপ বম অধিক 

থকে না| তাহাব প্রম।ণ এই, বৃহ ক্ষেব নিকটে পুক্ষবিধী 
খনন করিল্লেও তাহাঁধ স্বত্যস্তরে বৃক্ষের ছল বা শিক্ষভ 

দেখিতে পাওয়) যায় ন!। 

পুথিবীর ভিষ্ঠবে যেরূপ মৃত্তিক্ষ! সবে সুরে সঞ্জিত 

আছে, ভাহাঁব বিষয় আমবা মথ] জ্ঞাদাষসাবে অ- 
গ্রেক্িথ্িৎ বর্ধন করিয়া) পরে গুণের বিষ বর্ণনা ক 

ধব। প্রথমতঃ যে মৃন্তিকাতে অগ্ধক জল ধাঁবণ করে 

ও শীত্রন্উন্তাপিত হয না এবং অঙ্গুলী স্পর্শ করিলে সং 
লী হই থাকে, তাহাকে চি অর্থাৎ এঁটে জা 
কহ] খায়ও বিতীঘতই যে ম্্তিকী শীত উত্তাপিত 
গ্রবং কোন কমে ভলধ ধু কারি বনিতে' গুবেনা, 
তাহাকে রালুক। ধ্; খা )" কিন যোধ ॥ মৃতিকষা ই ছু 
প্রেণী খে, 8 ইইতভোপ। পারে না | কাঁঁণ ফেল, উদিজ্ছ 

পচিয়' কুফা রপ মুস্তিকারীপে পরিণত ইউস বৈধ টিকা 
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রগ তি শব মাধোগযন কাইিয়া উপরিভাগহক এপ জা 
বে, “চাহ সদা উদ্ভিজ্জ বদ ভাবে, নষ্ট হই 

পারি, কিল খছ্ছি ক্ষণ সুঁতিকা হইত, তরে তাহাতে 

জল বদিয়। ভাহণর হানি কফিতে পাবিভ। 
উক্ত চুই শ্রকাব ৃ্তিকাৰ মধ্যে কতক অধিরু জল 

* ধারণ, ধক বাঁ অন্থিক উত্তাপধারণ করিতে পারে । 
অতএব গুণের বিভিন্নত। প্রমুত্ত: উক্ত উভব মৃস্তিকাই ক্কৃষি 
“কাধের উপযুক্ত নহে । কাবণ উত্তিজ্ঞপ্গের জীবনরঞ্চাব 
নিমিত্ত নিয়ধিতরূপ জল এবং স্ভাপ আবশ্যক 1 কিগ্ধ 
যদি এ ছুই গ্রকার সুত্িক! একত্র খিশিত কয়া বায়, তবে 

উভয়ে উভযে গুণ সনাখা কফরিয়! উদ্তিজ্জেব উপকারক 
১৭ অবলম্বন করে এবং তাহাতে চারা গুতলে নি্মিত 

-আউত্তাপে উত্তেজিত হইয়। নিয়দিত বস ভোগে পর্রিকুষ্ট 

হইভে পারে। কিন্তু ইহাদিগকে কি পবিশাগে মিশ্রিত 

কিবিলে উবিকার্যোর উপযোগী হইতে পারে) ভাহ। আ- 

ময় নিশ্টক্ ধলিতৈ পণধি না । কাৰণ, উদ্ভিজ্জাদিখেক মধ্যে 

কাহারও পক্ষে মৃত্তিকা বলির অংশ অধিক, কাহারও 
পক্ষে চিষ্বণঘৃত্তিকাধ জৎশ অদ্ধির্কথকিলে উত্তধ হইতে পা 

(রেচখদিঞাক জারী উকিজ্ হয়, তখাঁপি তাহাদিখের প-. 
ক্ষে ভিন ভিনগ ব্যবস্থা ফর। আবশাক । বঞ, নিন টুক 
পদ্চিমাঞ্চহো রোপণ ধাঁয়লে কফাপি রি হইতে পারে 

খু টি রই দ্াতীয় ভাঁজর্ক্ষ এ স্বানে নাহসৎখ্যক 'বাঁয- 

সা খা 1 এইরূণে আমদানি কাযিংল ব্ানেক দৃষ্টান্ত 
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(দখা মাইতে পার্ধে। ভাক্তর (লিখুলি লাহে সি যে 
থে উদ্ধিজ্জে ধে নকল ধাতু বস্তু আসছে দি মে ফল 

ধাতু কোন ম ত্তিকাক় থাকে, ভবে তাঁহাতে সেই চর পৃ 
তিলে, তাহ? চাবার পক্ষে উপযোী হইতে পারে। অর্ধ 
পেব মধো গন্বাক আছে, এই জন্য গম্ধকনংযুত্ত মৃত্তিকায় 

প্লতিলে উত্তমরূপ হইতে পাবে । কিন্তু ডা স্তর সাঁছেবের 
খই মত অবলবন পহজ নহে 1 করণ, মুর্তিকা এবং চারা 

মধ্যে যে ধাতু বস্তু আছে, তাহ। পরীক্ষা দ্বার! নিক্নপণ ক- 
রিয়। কৃষক কখন কৃষিকার্ধয নির্বাহ করিতে পাবে না, ইহ? 
ফেবল প্িতের পাঙ্িত্য প্রকাশমা । এক্ষণে যেরূপ কৃষি- 

কার্ধা নির্বাহ হইতেছে, তাহণ দেখিয়) আমাদিগের এই, 

অনুমান হইতেছে যে বালি ও চিন্ণ মৃত্তিকা উভয় সম- 
পরিম ণে মিশ্রিত করিলে সাহ্ৎসরিক চাঁধার ও গেঁডব 
পক্ষে উপঘেশখী হইতে পাবে | বন ও উন্তাপ উভষ 

সমভাবে থাকাতে, নিম্ন লিখিত উদ্ভিজ্জ সকল 'অতি শী 

বাড়িতে পাবে | যথা! শীলগান, গাঁজর ইত্যাদি । অ 'ৰ বাদি 
মৃত্তিকায় 'অশেক্ষার্কৃত খিক বালির অংশ থাচক, তে 
উহার! অধিক উিভীপের সংযো্ এবং রসেব  হনভাপ্র- 

সুষ্ঠ খিনস্ট হতে পায়ে। কেবল 'সযুদ্ত উচ্চিজ্জ ফল 

বব এ য় উত্মরূপ উৎপন্ন হইতে পারে! কাৰণ 

রি । শ্রুক, গুযধোঃ চাদে রস থকীতত হার 
তে পাছে না এই'রমা উহাদের গাক্ষে 
টিক উপধু। হইতত পারে । কিন্ত চণ 
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মৃত্তিকা ভাগ. আখ গাঙচিদ উকি. বে উদ্টি- 
ফোলা পে বাধন উপুর মে | কারুপ & দির রাসেল নয 
অখন্ড হওয়াতে শী হা মবিষা যাইতে পাকে 1 সত 
তাহ ৮ নাগঙ্ে উপল । ফাঁবণ ইইাদিটগ 9 
সু হাতত মৃতিষ্ণব কঠিদতাণয় খনপু্ রক এ. 
মতস্তির কষা যেঝড়ে উৎপাত হয স11 এই? ঘন 

,পশ্লিমা্চলে ফলের বক্ষ রে!পণ কবিলে উত্তম বৃহদ্দীকর 
ফল উৎপ্স হইয়া থাঁকে রব 

ধ্ীঘলায় যদি কোন,চারা প্ৃতিতে হয়, ভবে ইঙ্গার 
মৃত্িক দিক্ধণ এবং কালী, উত্তরের ননভাগ মিশ্রিত করিয়। 
দিলে তাহার উৎপাদিকাশান্ত হইতে গারে। এস্ঠলে 
বিবেচ্য এই ষে, এদেশে নিববচ্ছিন্ চিক্ুণ মুড়িক। পাঁওয়ণ 
ছর্ঘট, এায়ই বালি মিশ্রিত থ।কে।, অতএব, উড়য়ের সি- 
অথ করড়ে হইলে ব্ুলির পরিমাণের বিষস্ন , বিবোছ! ক- 
রিতে হইবে, কিন্তু সং খাক চাবা পুতিবার অন্য এইরূপ 
হৃতিক! মিশ্রিত কর] বহু ব্যয় এবং পারস্য | ঞই 
জলা আয়া এই সুলভবাবস্! কাশ কর্তিছি খে, কক 
যে স্থানে ্মপঘার জগ্সাইয়। থ'কে। ভাখাকার চাপড়! স্কা- 
টিকা পার ম্যায় সাজায়! রাখিবে | পরে সযবিকা | 
শুক হইলে উক্ধ প্রকারে প্দৃর্িকতর উর হক 1 করি 
ঘাম জাতি স্বতাবত। উর! মৃত্তিকা ন! পাটুলে কখন 
গেজ বন্ত হয় না।. হৃদি কোন ক্ষেতে কু নির্দাহ 



৫৮ কাধ । 

করিতে হয়, টতায়ে উখাকণর ইহিক্ণয় যে চাঁদা 'গুড়িতে 

হবেক,পডাঁহাদি-গর পক্ষে উ চুঁতিজ। উর্জারা লজ না জগ্রে 
ভাহশর পরীক্ষ! দার! নিরূপণ করিয়া পশ্চাথ কাবা 

্রপ্বস্ব হইবে। প্রথমতঃ তথায় তৃগা্গি উদ্ভিজ ঠৈ পক্ষ 
আছে, তাহাদের সবদ্ধি দেখিবে এবং ও ক্ষেএ্েয়' খ- 
তাক শুদ্ধ মৃত্তিকা! এক আংশ' এবং ভিজা মৃত্তিকা উঁকি : 

অংশ লইয়? অন্গুশী দ্বারা টিলিয়। দেখিকে থে” ধ্দি এী 

শুদ্ধ অংশ আতিশয় কিল হয, এবং জর্জ ভাংশ আঠা 
দ্যাখ এমত লাগিয়া! খাকে যে তাহা! গঈরিগ্াযর করিতে 
অনেক যত্ব পাইতে হয়। তবে এইকুপ খৃত্তিক'তে কদাচ 

কৃবিকারধ্য ছইবেক না । মঘ্যলি মততিকতে কিঞ্িন্মাত 
আঠার সঞ্চার থাঁকে অথচ অঙ্গুলিতে ঢঢ়রূপ সংলগ্র হইয় 

থাঁকে না, ভে সেই মৃত্তিকা অবশ্য উর্ধরা হইবে । কিবা 

যাঁদ মৃত্তিকাঁয় কিঞিন্পাত আঠ1 না থাকে, এরং আঙ্গলিতে 

ধার করিল এলাইযখ পড়ে, ভবে,নিস্টয় হইল যে, ষেই 

বৃত্তিক!র উন্ধরপ্তি কিছুই নাই। কিন্ত জীহণাত়ে তরমুজ খুটি 
ইত্যাদি হইতে পরীর যদি বিশেষ জালিবার আবশ্যকতা 

ইন্ত, তবে তথাকার কিঞ্িং মৃত্তিকা জামিয়া প্রথমতঃ শুক 
কার! ওজন করিবে | পবে তাহণ ছন্িতে পোল়্াইিনে 

খ্রি রগ বহির্গত হুয়। খে জানি থে, তাঁহীতু ফোন 
পড়া ১৯ সরিত'গ আছে 1 যদি কৌন গথা বহি- 

শর্ত ঘা হয়, তবে অনুমান হইতে পারে খে, তাতে 
ফোন পচ] উষ্ভিজ্জের সারতাঁগ আছে । কাতপ্রং ভাহাতে 
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যে প্রকার সার পাকুক, পপনদ্াইয়! ওজন,.ফরিলে যত যান 
হইরবেক তভ,সার তাহতে ছিল নির্ণয় হইরেক। পাঠ 
এ গোঁড়া মন্তিকা জলে গুলিলে তাহার কিন্তণতা 
ক্ংপ জনের সহিত মিশ্রিত হইবে এবং বালির 'সংশ 
স্াখোগন্ হইব] তল পড়িয়া থাকিবে, পরে এ কোলা 

ফর আকা জাতে ফেলিয়] দিয়! এ তলার বালি সমন 

এহ্পপুর্বক চিদ্ধ করিয়] ওজন করিলে এ গতিক্কায় কি 
পরিধাগে বলি এবং চিকপু মুত্তিকা ছিল, তাহার নিরূপণ 
হস্টবেক। ধাতু মিশ্রিত মৃত্তিকার পরীক্ষ।র বিষয় বর্ন 
করিলে গ্রন্থের বাচ্ছল/ হয়, এবি খুছে তদ্দিবয় বিরত হুই- 
লাম, কাহ! রসায়ন বিদ্যার গরীক্ষ! [য় বিশেষে বশিত 

আছে। ফেভূষি বায় হইছে রস আকর্ষণ করির+ উদ্ডি- 

প্রকে পুষ্ট করে তাহাকে উৎপাদক, ভূমি বল] ধায়! ভা- 

হাতে বালি, চিক এবং পচা জন্তর কিম্বা! পচ! উুষ্িজ্জের 

লারা আছে ইহ্া লিজ, হইবে । ধীরপ দায় খত 

ধিক থঃকিবে, ভূড়ই ভূমির সো (বিকাশক্তি বদ্ধি হ- 
ইবরে। ঘদি মুদ্ধিক্কার নিশ্বাগে ইক নির্শিত কে$ন 

দেব কিন্ত প্রস্তর থাকে তবে, যেই স্থান ,শীত্ত শু হ্ইয়। 
ভাহার উপন্রভাণ্ে ঘে চার থাকে ডাহাৰ বিদ্যা কার | 

পগুওপাদিক ভূমি দর্শন মাজেই চিনিতে পার] ঘাঁয়, সথা়া- 

খিক বর্ণ বিবর্ধ হস ঘা এবং ফোন কোনু স্থানে বালি 
লকন্ধ মৃত্তিকা হইতে গুখক্ভুত হইয়! বহিদ্ধৃত "হই! কে 
কথা কেন কোন স্থানে লব্ণ প্রকাশিত হক, হাঁহাকে ভাঁ- 
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যাঁর লোখা সদি কহে। থে সাদিতে বহুকাল কৃবিকুর্ঘা 
ইইভেছে ভাহাঁও পরে ্ধপ ইইযত পারে, কারণ উদ্ভি- 
কেজির) তাকশর সার অংশ ভোগ কায! তেজের হ্ীনত! 
করে, বিশেষতঃ ব্ধার জল অধিক গল ভূখির উন্পার 
ভাগের চিরূণমুন্থিক? এরং সারভাশ্ব ধৌত হইয়া! নিশ্ন- 
তাগে অলিঠা। থাকে । এই একরে হাক ঘঙ্স ধোভ 

হইবে ততই মৃত্তিক।র ভিতরের চিন্বণ ও পারপগারর্থর 
হান হষ্টবেক স্তর ক্রমে ক্রষে উপরি ।গে বালি রাক।শ 
পায়, এবং নিম্ন ভূগি ক্রমে ক্রমে তেজোবস্ত হইতে থাকে; 

অতএর যদ উক্ত গ্রক[নু ভূমিকে শ্রস্যশালিনী করিবার 
আঁবশ্মকৃত্ধ],হয় তবে, প্রথমতঃ তথ।য় থঞ্ষের রীক্ছ বপন 

করিবে, কর] উিহাদিগ্ের' পত্র তথায় পিত্ত হইয়। পচিয়! 

এক উপাদেয় সাররূগে পরিণত হয়, তাহাতে ভূমি উর্ধারা 
হইতে পরে, কিস! যে স্থানে বালি বহির্গত হইয়াছে ত- 

থায় কিছিংৎ চিকণ মৃত্তিকা পব$ সায় একত মিশ্রিত করি 
দিবে অধুব! কেবল ছিছুণ খ।কিলে বালিমিক্সিত করিবে, 
এতিয়িত নিক লিখিত কয়েক, গ্লীকায় উপায় দ্বার! 

অনুৎপু দক লি, চ্াধন ক্র! যাইতে পাঁরে। এ 
মকল ২ টপ জুয়শঃ লিখিত হইল। প্রথম সুত্তিকা! খনন 

রি, যদি বহকালাবধি সুলগের্টশতু হৃি- 
চ) খনন মীন! যায় তবে তাহ! 5 কঠিন হয়, যে 

ছার ভিততে জল, রেঁ্র এবং বাস প্রবেশ করিতে পীরে 
৪ ৭ব$ উপগিভ।গে অকর্ণণ্য নানাবিধ উদ্ভিজ্জ জন্সিত 
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তথাক্রার তাবৎ রস নক্ট করে। ত।হ1 হইলেই মুল সকল 

বাস্ডিতে পাবে না এবং তাহাজ্গশগের শাখা প্রশাখা না 

হওয়াতে অধিক দুর হইতে রস আকর্ষণ করিতে অক্ষম 

ক্ম। স্তিরা* চারা সকল তদবস্থই থাকে । অতএব 

বীজবপন্ন এবং চার! বোপণ করিবার পুর্বে মৃত্তিকা খ- 
*নন করিয়া! গুড করিতে হইবে এবং বোপণানন্তব মধ্যে 

ম্টধা ক্ষেত্র মৃত্তিকা খুপিয়। দিতে হইবে | ইহাতে উ- 

'পকার এই দর্শে যে মৃর্তিকা যত গুড় হইবে, ভতই তা- 

হাব রস আ!কর্ষণশক্কি বুদ্ধি হইবে | বিশেষতঃ চিন্কণ 

মন্ভিক গুড়া না! করিল আন্তরিক রস পক্ষ না হওয়।তে 

ধাযুব রস আঁকিধণ করিস! লইতে পবে নী। যদ্দি আন্তরিক 

এস শুষ্ক ন। হইলেও কোন উপাস়ক্রঘে বায়ুর রম আক- 

ম্লগ কবে, তবে ত্হখতে পবিমিত অপেক্ষা অধিক রস 

একত্র বদ্ধ হইয়| থাক, তাহা! হইলেই চাবার পক্ষে বি 

শেষ অনিষ্টের সন্তাবন।। যদিও রন উদ্ভিজ্জের জীবন 

স্বরূপ, তথাপি সুলদেশে তাহ নিরন্তর বদ্ধ হইয়খ থা- 

কিলে, বচ্ঘু সঞ্চাবের অভাবে অভিনব স্থুত্রবৎ মুল স- 

কল পচিয়া যায় এবং চারাও ভ্রমশঃ গুদ্ধ হই] মরিয়া 

যায়। আহ হইলে “গোড়ায় জল বনিয়াছে” সকলে 

বলিয়! ধ্ীকে 1 তৎফালে মুলদেশে নুর্য্যের উত্তাপ সং- 

লগ্ম ক্র আবশ্াক 'মতএব মৃত্তিকা খনন কথিয়া গুন 

কবিতে হইবে । 

তৃতীয়, বায়ু সংলগ্ন হওয়াতে হৃত্তিকার *সংশোথন 
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হইতে পারে । তন্গিমিত্ত বর্ষার আস্তে অর্থাৎ ক্ডিকাদি 

দাষে কিন্বা শ্রীষ্ম কালে একবার ব্বন্িপাঁভ হইলে অন্ভুৎ- 
পাদক সুমি সকল খনন করিয়া যদি তাহার চাপড় স- 

কল উল্টাইয়া রাখা যায়, তবে তাহা চতুর্দিকে রৌদ্র 

ও বায়ু লাগিয়া অত্যন্ত শুষ্ক হইলে, ব্ক্ষের সুল ও 

আন্তরিক রস ইত্যাদি যে সকল বন্ত থাঁকায় এ ভূমি 

অন্ত্পাদক হইয়াছিল ভঙযদয় বিনষ্ট হওয়ায় 

ভূমির অসাধারণ উৎপাদ্দিকাশক্তি জন্মে। এই হেতু প্রা 
চীন দেয়ালের মৃত্তিকা বিশেষ উপকারক বোধ করিয়া 
ক্ষেত্রে দেওয়। আবশ্যক। অন্য পস্তব মিশ্রিত করাতে 

মৃ্ভিকার পরিবর্তন হইতে পারে, ইহ? ুর্ধে খলিয়াছি। 
ধদ্ি মৃত্তিকাতে লৌহ সংযুক্ত ফোন দ্রব্য থাকে, তবে 
তাহ! পার্বতীয় মৃত্তিকার ন্যায় হরিজ্রাবর্ণ হয়ঃ তাহাতে 
চুণ মিশ্রিত করিলে তাহার উত্তমরূপ্ণে সংশোধন হইতে 

পারে । এবং এ অন্থৎপাদক ভ্ভূমির মৃত্তিকা পৌড়াই- 

লেওড অধিক উপকার দর্শে। বিশেষতঃ যদি চিক্কণ মৃভ্ভি- 

কা নিক্সমিতরূপে পোড়াঁন হয়, তাহা হইলে তাহাতে অ- 

ধিক কঠিনতা থাঁকে না। তাহার জলখাবণশত্তির অনেক 

হাম হইয়া বায়। একারণ এদেশীয় কৃষকের ধান্যাদি 

ক্ষেতে অন্সি লাখাইয়! দেয় 1 

চতুর্থ, জল ভূমির অবস্থা পরিবর্তন করিতে পারে। 

এই জন্য খে স্থানে অধিক জল থাকে তথা হইতে ভাহ1 

কমাঈর্ঘ। দিনে কিম্বা জলাভাঁব হইলে তাহাতে জল দিবে। 



হৃষিদগর্ব 1 ৮১ 

কিন্তু বসির জল কোঁন উন্নত প্রর্দেশ হইতে আলিয়া থে 
স্তন ক্ষণকণল অবস্থিত হইয়া অধোগতভ ছয়, তথাকার 

মৃত্তিকা পলি দ্বার! বরং তেজস্বী হয় এবং উত্ভিজ্জ সকল 

তাহাতে পরিবর্থি হয় । যদি উপরি ভাগের এবত ভা 

হার অধোষ্ডাগের ভিতরের মৃত্তিকা! অত্যন্ত আল্গ! হয়, 
তাহতে জঙ্প পতিত হুইবামাত্র অধোগত হইয়। খায় বই 
যখ্দ উপরিভাগের গ্তত্তিক! অল্প হয় অথচ তাহার ভি- 

*তধ়ের এমত কঠিন হয় যে, জল তাহার ভিতরে প্রবেশ 

করিতে পারে না । তবে এ জল আপাততঃ উপরিভাগের 

অধোগত হইতে ক্েখা যায় বটে, কিন্তু তাস্ক অখেোখত 

ন1 হইয়া, উপরিভাঁগের মৃত্তিকা রৌদ্রাদি সংযোগ্ধে যত 
শুষ্ক হইবে, ততই জল উর্ধগ্রত হইবে । অতএব এই স- 

কল কাঁরণবশতঃ জগ অধোগত হয়, কিম্বা? তদ্দবস্থই থাঁফে 

ইহ৭ নির্নপণ করিয়া সাধ্যক্রমে তাহার সংশোধিনশ্চুর্বক 

কৃষিকাঁধা আরপ্ত কারিবে। নদী তীরস্থ ভূমি সতত শ্রতে 

প্রাবিত হইলে তাহিখতে কৌন চারা উৎপন্ন হইতে পারে 

না । এষ হেতু বাঁধ বাদ্ধিয়া তাহ নিবারণ করিল, এ 

ভুমি শুষ্ষ হইয় কৃষিকা্যের যোগ্য হইবে । পুর্বে কহি- 

রা যেঞ্ক্ষত্রে নাল কাটিয়া! জলসেচন করিলে ভুমি 
উৎপাদক হইতে পারে, কিন্তু তদগেক্ষ। যখন ক্ষেতে 

ফশলবন| থাকিবে, ভখন নদীর কিনব! খালের ঘোল। জাল 

আনিয়া বি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ কর? যায়, ভবে তাহখাতে 

পলি পড়িলে উত্পাদিকাশক্তি জন্মিতে পারে | 



৩৪ কুবিদর্গণ । 

পঞ্চম, ফোন ভূমিতে এক জাতীয় শস্য ত্রমা'গত দত 

ভিন বশসর রোপণ করিলে উত্তরোত্তর ফলের স্ানত$ অ- 

বশ্যই হইবে । কারণ ভুদির যে এক উৎ্পাদিকাশিক্তি 

আছে, তাহা অনবনূত শবা খাঁকায় বিনষ্ট হইয়া যাঁয় | 

এব গুর্বজাত শমোর শিকড় ও আন্তরিক রস ইতাদি 

আন্গুৎপাদিকণশভ্তির হেতু সকল একত্র সমাবিষ্ট হয় ৮ এইট 
নিমিভ্ত' কোন কোন শল্য ক্েত্র আক বছসর, কৌন কোন 

শন্য ক্ষেত্র অন্ততঃ ৫1 ৬ মাম শদ্যশুনা করিয়া রাখিতে 

ভউবে | যে ভূনিতে প্রথম বহসর যেরূপ ইক্ষু হইয়াছিল, 

পর বৎসন্কুত তাহাতে তাহ? গুনর্ধার রোপণ করিলে তাদ্শ 

ভইবে ন1। কারণ পুর্বজাত ইক্ষুর সবল ও শিকড় জতি 

কঠিন! এই হেতু সে বাঁর তাহাকে নষ্ট করিতে পারা যায় 
না । বিশেষত উত্পাদিকাশক্তি এক রঙ্সর ইন্ফু উৎপন্ন 

করিয়। হীনত।| প্রীপ্ত হইলে ' দেই হীনতাবস্তায় গ্ুনক্বার 

তাহ! উৎ্প'দন করিতে পারে না কাঁরণ' সজাতীয় শসা 

হপণদন করিতে একই একার শক্ত অপেক্ষা করে । কিন্তু রি 

যদি টক চ্ছেদন করিয়। যে শস্য তাদুশ শাক্তিন অপেক্ষ] 

করে না, এমত অনা জাতীর শব্য রোপণ করা যাঁর, তাহ! 

হইলে তাহা! সেই হাীনশক্তি দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে উদ্পন্ন 

হইবে, কারণ ভাহর 'পক্ষে সেই শক্তিই বলবতী | যেমন 

এক ভাঁরকাহক একট ভার বহন করিতে করিতে ক্রমশ 

ভর হীনভা প্রযুক্ত ক্লান্ত হইলে বিশ্রাম না করিয়া তা- 

হা! রান পরে না কিন্তু তাহা? অপেক্ষা ল্ঘ তাৰ 



কৃষিদপণ । ঙুও 

অন/য়ানে বহন করিতে পারে, মেইরূপ ক্ষেত্র।দি বিষয়ে ও 

জানিতে হইবে । যদিও বোঘ্বাই ইনু চ্ছেদন করিয়] বায় 

বছল্য ও সাতিশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সেই গোড়া- 

তেই পর বহর ইক্ষু উৎ্পম হইতে দন্ট হয়, কিন্ধু ভৃতীয় 
বঙ্নর তত অধিক ব্যর ও পরিশ্রন কবিলেও তান ইক্ষু 

*জন্মাইতে পারে না। এই হেতু ইক্ষু ক্ষেত্র এক বর শসা 
শুন্য করিয়া! র।থিতে হউবে | ধানা দিব গুল অপেক্ষাকৃত 

“কোমল এবং অল্প উত্ত।পে্ শুক্ক হইয়া বায় । এই নিমিত্ত 
ধনাাদি ক্ষেত্র ৫ | ৬ মান শল্াশুনা করিয়] রাখিলে, তা, 

হার উৎপাদিকাশপ্টি অনায়াসে বলবতী হইয়া! উঠে। 
এইরূপ গাদলার মুক্তিকায় এক বগুসব ঢা উত্পশ্ন করিয়। 

পর বৎসর সেই মুন্তিক| পর্রবর্তীন করিয়। চার] রোপণ বা 

বীজবপন করিবে । » 

সারের বিষয় । 
যে বস্তু বৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে ঘৃন্তিকাঁর উৎপা- 

দিক শর্ত বৃদ্ধি পাঁর তাঁহাকে সারবল। যাঁয়। এবং ধাতু 

উদ্ভিদ, জন্ভ ইত্যাদি নানাবিধ বস্ত্র বিকৃত হইয়া সাররূপে 

পৰিগণিত হুয়। এই নিশিন্ত সার নালা প্রকাঁর। কৃথিকার্ষে 

নার ব্যবহারের প্রয়োজন এই যে উদ্ভিজ্জের] মভ্তিবার 

বন পান কারক] থাকে কিন্য উহাদের গতি শক্তিৎ্ন থাকা 
যন স্থানান্তর হইতে পাশীয় বস্ধু সংগ্রহ করিতে, ভাঙ্ষম 

তত্প্রযুক্ত মুলদেশে সর প্রদান কগিলে তদগা,ধ সহক।তে 



ওক কৃষিদর্গণ । 

তত্রতা মৃত্তিকাঁর রম বৃদ্ধি পাইয়! উদ্ভিজ্ঞন্দিগকে পরিতৃপ্ত 
করে। লার উন্ভিজ্জ রদ্ধির প্রধান কারণ | যদিও জেন 

কোন রুক্ষমূলে সার ন| দিলেও তাহণ বর্ধিত হইডে দুষ্ট 

হয় কিন্ত গ্রীষ্মকালে তাহাদের বহ্ুনংখ্যক পত্র তলা 

ম্মপতিত হইয় বর্ষাকালে জলে পচিয়া মৃত্তিক্ণার সহিত 

মিশ্রিত হইয়! থাকে ভাহাতে তথাকার রস ব্বদ্ধি পাক্স এবৎ. 

জল প্রধান সার, তাহ] বর্ষাকালে নিরন্তর মুলদেশে সংলগ্প 
হওয়াতে তাবদ্বস্তুতেই রস যোজিত হয় । 

জন্কর সার |” 

জন্তর চন্ম, মাংস ইতাদি পচিয়! উত্তম সার হয়। 

এতদ্যতিরিক্ত রৃক্ষমুলে রক্ত প্রদান করিলে তাহও উত্তর 
রূপ সার হইয়া! উঠে। যে হেতু রক্তই চণ্ম মাংসের মুল 

এই নিমিত্ত চারার পক্ষে সকলেই সমান উপযোগী । অস্থি 

শৃঙ্গ, নখ, ইত্যাদিরও উদ্তরূপ গুণ আছে। 
জন্তর দেহ, মৎস্য প্রভৃতি পচাইয়া সার করিতে হই 

লে াহাদিগকে গর্তে ফেলিয়। ত্বরায় জীর্ণ হইরার নিমি- 

সত তাহার উপরিভ।গে চ,৭ ছড়াইয়? তছুপরি মন্তিক। দিয়া 

পুতিয়। রাখিবে, পরে ছুই তিন মাস গত হইছল তাহা ত-. 

লিগ দুর্গন্ধ নিবীরণ জন্য পুনর্ববার চণ দিয়া ক্ষেত্রে ছডাই 
মা দিকে | 

নস্থি সকল ধূলার ন্যার ১অত্যন্ত চ,্ণ করিয়। দিলে 
প্রথম বৎসর বিশেষ উপকারক হয় কিন্ত দ্বিতীয় বসন 



কাহিদপল। রণ 

তাদুশ হয় না একাবণ উহাদিগকে তাঁদ্বশ চরণ না! করিয় 
প্রস্তরোপরি রাখিয় লৌহ. নির্মিত কঠিন বস্তুর আত 

দার) কিছু স্তূল সূ রাঁখিয়? গুড়া করিবে, পরে তাহ! এক 

বৎসর ক্ষেত্র মধ্যে ছড়াইলে বন্ছকাঁল সমান উপকার জম্ম! 

ইবে । এই জার অন্যানা শঙ্াপেক্ষা ইক্ষু এবং গেঁড, হই- 

তে যেমকল উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হয় তাহাদেব পক্ষে অত্ন্ত 

উপযোগী | ইহার বিশেষ গুণ এই যে ইহার সংসর্শে 

মৃত্তিকা অত্যন্ত অংলগা থকে । যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা স্ব ।- 
বতঃ আলগা ও উন্তাপিত তাহার পক্ষে ইহ মহোপকার- 

ক। কিন্তু যে ক্ষেত্রে চিকণ ঘৃস্তিকীব অংশ অধিক তাহণতে 

অপেক্ষাকৃত অধিক দিতে হইবে, ভাহ। নাদিলে অধিক 

উপকার দুষ্ট হয় ন | বালুকানয় ক্ষেত্রে এক বসব এই 

স"র ক্রমাগত ছড়াইলে ড্ুই ভিন বৎসর উত্তম শল্য হইতে 

পাঁরে। 

শৃঙ্গের ড়। এবং খড়মের বৌল কুঁদিলে যে সকল 
অবশিষ্ট গুড়া থাকে তাহ অন্তি গুড়] অপেক্ষা, উৎকৃব্ট, 

তাহার ব্যবহার করিতে হইলে অগ্রে তাহাকে গর্ড মধ্যে 

পুর্বে ওরূপ পচাইতে হইবে । 

ৃ অস্থি ভন্ম ও নিদ্ধ করিয়। সার করিলে তাহার ম্ষেহ, 
ত্রব্য এবং অন্যান্য মারাংশ নষ্ট হওয়াতে তাদুশ উপকা- 

র দর্শে না, এই নিমিত্ত ভাহা! না করিয়। গুড়া কর।ই সর্ধ 

তো।ক্ডাবে বিধেয়। 
মুত দেহ, অস্থি ইত্যাদি সংস্পর্শ কর! পহন্ছু শান্ত 



৮ কৃষিদর্পখ | 

বিরুদ্ধ, এই নিমিত্ত এই সকল ব্যবহাব এদেশে এঢুলিগ্ 
ন[ই, কিন্ত কৃষিকার্যষের উদ্নতি বিধানে কৃষকণের ইহা 
ব্যবহার করা কর্তৃবা । 

উদ্ভিজ্জ সাব । 
বৃক্ষের পত্র, শাখা এভতি গর্ভ মধো পঢ়াইলে গো- 

ময়ের মত তেজক্কব সাব হয় কৃবিকাধ্যে তাহার বাবহাৰ 

অভ্যস্ত আবশ্যক । 

মৃণ্ডিকার অনেক অথে।ভ'গে ঘে বোধ মৃত্তিকা আছে 
ভাহ[ও ঢাবাব পক্ষে অশেষ উপকাব্ক্ষ | এ সৃত্তিকা বক্ষে» 

পত্র, শাখা, গক।৩, ইতা।দি পচিয়। উৎ্প।দিত হয়ঃ ইহা 

র বিষর ভুতত্ব্দ্যিয় বিশেষ বর্ণিত 'জাছে। 
পুক্ষদ্বণী খনন কহিস। উদ্যান করিতে হইলে অগ্রে 

এ সৃত্ভিক। সমভাবে চাঁবাইয়। পশ্চাৎ চারা বেপণ করিবে 
এ মৃত্তিকাব সংসর্গে উদ্যান ভুনিব উৎপান্দিক। শক্তি সা- 

ভিশয় বৃদ্ধি পাইগ্ঘা ঢাবাদিগকে তন।ঘ়খনে পরিপুষ্ট করে 1 

অন্যান সাব অপেক্ষা হহাব বিশেষ গুণ এই ফেক চাঁবাব 

মুজদেশে পচ। পন গে নয় এড়তি সাব এদাঁদ কৰিলে 

উই গুভূতি কথেক গ্রক।র কীট উৎপন্গ হয়| চ(রাৰ ক্ভি 

নব কোগল শিকড় সকল কাঁটিয়। ফেলে, তাহাতে উদ্যান 

পুলে বিনষ্ট হইকাব বিলক্ষণ অগ্য।বন1 | কিন্তু বোৌধ ম্বতি- 
ক। দিলে ভ।হাব কে!ন শঙ্কা থকে না। এই নিনিত্ত গাম 

লাঁয় বীজ বপন কারিতে হইলে অন্য মাৰ লা দিনা! বোধ 



মি ৭ সস 

আরা চিন্কণ সর্তিক। এব? বাল মান অংশে মিজ্িত 

করি্। তাতে বীজ বপন করিবে । যখন এ ঘুষ্তিকা উদ 
নস্থ অন্য চাপ্ধার খুলে দিতে হইবে ভথন তাঁহাকে উন 

ছড ক্করিয়। দিবে । 

উদ্ভিজ্জ সাবের নদে খোল সর্ধপেক্ষা উতৎকৃন্ট | 

ক্লে খোল দান কারলে তাহাতে তৈল থাকায় 

এা হান্তকার উৎ্পদিকা শক্তি অতিশয় উজ্ডেজিত ভহ 

প্শেষত্ঃ সাম্বঘসরিক চ বা খোল অম্পর্কে ত্বরায় কা 

” যা ক্রুনিকি বরো খোল বাধহান করছে হইলে শ্রথমতঃ 

৮] "উকি শুদ্ধ করিম প্রা হিতে ভইদে । পরে যে ক্ষেত্রে 

২ দেওব| উইষ।ছে ত,হাতে ই ৩] জাই ভাতা 

উপ।বভ।গে শনর্বধ ন ল।জল ঘ।বা যাহ!তে খোল চাপ 

মাক গডে, এইকপ চ্দল্প চাস দিনে । এ খোলেৰ গুড়া 

টে স্ড।ব সহিত নিশ্রিত করিয়া? ছডরাষ্টলে বিশেষ উৎ. 

ছাঁধ দশে | অনন্তর রষ্টিব দ্বাব।বাতল সেচন ফরিয়ী এ 

মন্থন] ভিজইল" বাঙিবে | কিছু দিন তদদস্থায় বায 

শপ 

যখন চ'রঠ বেপণ কব্তে হইবে তখন গ্ঠনর্ধার “কিছু 

খে।ল ছড।ইতে হইবে, পরে চারা সকল বাড়িলে গুনর্বা 

কিডুএখান্্দিতে হউবে | এইল্সপ তিন বার খোল দিলো 

ফল দ্বাব| ভূঘিৰ উত্প'দিকা শা্তর আপিঙ্ষ্য দেখিতে পা! 

ওবা যুইবে । কিন্য খোঁজেৰ অংশ অধিক হল চা 

নক্ট হইবার অতান্ত ম্।বন।, এই নিংমত্ত বিঘা প্রতি এক 

মণ ব1 আবশ্যক হইলে ছুই মণের অধিক কখন দিনে না। 



ও করিদর্গণ ॥ 

মসিনীর খোল তিল বা সর্ষপ্র খোলের তুল্য । (রা 

গার খোল নর্ধাপেক্ষা উত্ত । উহার রস আকর্ষণ শান্তি 
অপেক্ষাকৃত অধিক থাকায় উদ্ভিজ্জের সূল দেশে অক 

রস যোগাইয়। ত্বরায় পরিবর্ধিত করে এবং উহ্ণর . সংসর্গে 

বঙক্ষের কল ব| মূল সকল অপেক্ষাকৃত বড় হুইয়ণ থাকে । 
দোঁষের মধ্যে আস্বাঁদের বৈলক্ষণ্য হয় । অধুলু ক্ষেত্রে উত্ত 
খোল দিলে আলু সকল আকারে বড় এবং শ্বেতবর্ণ হয়, 

কিন্তু তাহা র.তাঁদুশ আস্বাদ থাকে ন1। | 
আরাাযরঞযারঞা করিলে 

ধাতু সার 

ধাতু সারের মধ্যে জল (১৯)প্রধান বলির খণা কথিতে 

হইবে । কারণ জল বাতীত কৃষি কার্ধয কোনরূপে্ সম্পঙ্ 
হইতে পারে না । জলের বিষয় পুর্ধে ববিস্তর বর্ণন করি 

যাছি, তগ্নিনিত্ত তথ্র্ণনে ক্ষান্ত হইলাম । ধাতু নান! প্রকার 

কিন্ত এদেশে সমগ্র ছুম্পণপা হওয়ায় তাঁবতের নাম উল্লে 

খ না করিয়। কেবল চুণের বিষয় লিখিতে গ্রবুত্ত হইলাঁন, 

শীত প্রধান দেশে মৃত্তিকার কাঁঠিন্য হেতু উৎপাঁদিকী শ- 

কির বৃদ্ধি হয় না। তাহ! বাঁড়াইবাঁর জন্য সেই দেশে 

চুণ বাধহাঁর করা আবশ্যক । বঙ্ষরাজ্যে মৃত্তিকায় বালির 

অংশ অধিক থর্ণকায় চুণ অব্যবহীর্যা, কিন্তু ফে ক্ষেত্র বনু 

কাল পতিত থাকে তাহাতে কৃষিকাঁধ্য সম্পাদন ভৃন্য অ- 

গ্রে লাগল দ্বারখ কর্ষণ করিয়] নুতন চূর্ণ ছড়াঁইয় রা 'দিবে 
ি, 2৯:27 ফির 

(৯), জল চুণ প্রভূতিকে তু বলিয়া গণনা করা গেল ॥ 



কৃষিদর্গণ । ৭5 

পরেন্তছুপরিভাগে পুনর্ধার এনৃত চাঁস দিয়া মই দ্বার! 
ৃত্তিক্কা চারাইৰে যাঁঙ্কীতে ডুণ মৃত্তিকার অধিক নিম্রগত 
না হয় এবং এক বৎসর তদবস্থায় রাখিলে চুণের প্রভাবে 

ঘাস প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য উল্ভিজ্জ সকল বিনক্ট হইয়া যাইবে 

পরে অন্য সার দিয়া কৃধিকার্যা করিলে ভ্রমাগত ২1 ৩ 

'বৎসর সমান শস্য জম্মইতে পারে | চুণের বিশেব গুণ এই যে 

নুস্তিবণ শুষ্ক হইলে বায়ু হইতে রসাকর্ষণ করিয়! মৃত্তিকাকে 

রস করে এবং মৃত্তিকা নিরন্তর জল সংসর্গে দুবিত 

হইলে রদ আকরষণ পূর্বক ভাঁবৎ দেয় বিনষ্ট করে । 

বিদ্বা প্রতি কত পরিমাণে চুণ দিতে হইবে তাহ ভূ- 

নির দোষ গুণ বিবেচন1 করিয়া ধার্ধা করিবে | 
(প্যাচ 

মিশ্রিত সার। 

দন্ত সার, উদ্ভিজ্ঞ সাঁর কিন্বা' ধাতু সার একত্রিত হই 
লে মিশ্রিত সার বলা যায় । জন্ত্দিগের বিস্টাই স্বভাঁবতঃ 

মেশ্রিত সার | তদ্বতীত মন্তযোরা ছুই তিন প্রকার সার 
একত্রিত করিয়া মিশ্রিত সার করিয়। থাকে 1 এদেশে গোঁ 

র্দত, ঘে টক, মেষ, শুকর এবং কপ্পোত প্রভৃতি ' কতকপু- 

দল ভুস্তর নষ্টা মিশ্রিত সারের মধ্যে প্রধানরূপে প্রচলিত 
আছে । ইহাদের মধ্য গোময় অতি প্রসিদ্ধ | কিন্ত প্রথমা, 

বস্থায় উহার মধ্যে অনেক অপরিপক বন্তর অংশ থাকা 
ন। পচাইলে কৃষিকার্ষোর উপযোগী হইতে পারে না, একা- 

ব্রণ গ্রথমতঃ এক গর্ত খনন করিয়া তাহার অখধোভাগ ইস্ট-. 



৭ রৃষিদ্পধ | 

কার্দি দ্বারা বাঞ্ধিয়া এক দিক অপেক্ষাকৃত নিম্ন রাখিবেগেরে 

এ গর্ভ গ্ষয়ে পুর্ণ করিয়া কিছু দিন, রাখিলে যে কল 
বস ক্রমশঃ অপস্ত হই নিম্ন ভাগে একত্রিত হইবে 

ভাহা তূলিয়! ক্ষেত্র মধ্যে ছড়াইবে 1 গোময় শুষ্ক হইলে 

কিনব! অতান্ত পচিলে তেচজোহীন হয়, এই নিষিন্ত বে স্তাঁলে 

রীদ্র লাখিতে ন1 পারে এমত স্তনে ভদ করিবে, একস! 
এ নধ্যে নধ্ো তদুপরি গোমুত্র ডালিয়া দিবে | 

সংতিশয় পচিব।র সন্ত।বন। হইলে দিন থাকিতে উলি' 

যা জলে শগুলিয়া ক্ষেত্র মধ্যে রা বিশেষ উপকার 

জ্বায় ! বিশেষতঃ গাদলায় যে সফল চার! খাকে তাহ 

গলে এ সার গ্রদ!ন করিলে এর সকল চারা) আশু বন্ধন 

শীল হইয়া উঠে 
গোঁুত্রে খোঁলের গুড়ী এবং ঘথশয় গোদপাদি পচ 

দে এ থাকার মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে ছূডউলে ভূমির ৮৫ 

০ 'অতান্ত উৎ্পাদ্দিকা শক্তি জন্মাইয়। চার! সকলকে রাঃ 

পরপ্ুন্চ করে। 

' এই সার ক্ষেত্রে দিবার পুর্বে লাঙ্গল “দ্বার* ভুমি কন 

প করিয়া মই ছারা তাহার মৃত্তিকা সমীনরূপে চারাইবে | 

এ থাকিলে এই সার তরলত।| গ্রযুন্ত কউন্নত এস্তান 

তে নিশ্্ স্বানে আনিয়া একজিত হইবার সন্তাবনণ | 

টা বোঁমা দ্বারা ছড়াউগ্রা বিদ1! টানিয়। সর্ধন্ঘ সমভাবে 

সৃত্ভিকধ ধিলোড়িত করিবে । 

মুত্র অগ্বাপুর্ণ এক কলন রক্ত; স্ংস কিন্বং নস) 



কৃষিদর্পণ |  গ 

ছ্বারা,পরিপুর্ণ করিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়। রাখিবে, ই- 

হাতেও এক প্রকার মিশ্রিত সার হইতে পারে | পৰে 
৫ | ৬ মাস গত হইলে মুখ উদ্ঘাটন পুর্ধক এ সার জলে 
র সহিত গুলিয়া চারার সুলভাগে ঢালিগ্র। দিবে 1 এই সার 
উদ্যান কার্ষ্ মহেশপকাঁরক | 

গেসুত্রের ন্যায় অপর জন্ধর প্রশাবও শস্যের প্রতি 

উপকার জনক, কিন্তু 'প্রথনাবস্থায় ইহ1র তেজ দুঃসহ, চারণ 

য় দিলে জ্বলিয়! যাইতে পারে । অতএব উহাকে কিছু দিন 
কলনে রাখিয়| পচাইবে, পরে তাহার চতুগুণ জলের সহি 

ত খিশ্রিত করিয়া ভূষিতে ছড়াইলে যৃত্তিকা ত্রাস উর্বর! 
ইয়া উঠে । যে ভূমির মৃত্তিকা স্বতাবতই আলগা ভাহার 

পক্ষে এ সকল জলীয় সার বিশেষ উপযোগী, কারণ তাহ" 

পতিত হইবাপাত্র মৃদ্টিকীর জধোভাগে প্রবিষ্ট হই চাঁ- 
রার মুল দেশে সংলগ্ন হওয়ায় চারা সকল অল্পকালের 

মধ্যেই তেজন্বী হইয় থাকে | যে ক্ষেত্রের মৃন্তিক! অতি 

কঠিন তাহার পক্ষে তাদ্বশ উপকার দর্শে ন1। 
এই চতুর্তিধ সারের বিষয় যৎকিঞ্চিদ্র্ণন করিয়া এক্ষ- 

ণে কোন. সময়ে ও কি প্রকারে উহাদের ব্যবহার করিতে 
হইবে তদ্বিষন্ত কিঞ্চদর্ণন করিতে গুব্বস্ত হইলাম । বীঁজ ব- 

"পন করিব।র পুর্বে লাজল দ্বার ক্ষেত্র কর্ষণ পুর্ধক সার 

ডাইয়া, পুনর্বার লাঙল ও মই দ্বার! মৃত্তিকা মারের সহি 

্ত এ করিয়া এমত চপ দিবে তাহাতে এ সার মর্ভি- 

"কার অত্যন্ত নিম্নগ্ূত না হুয় এবং নিতান্ত উপাঁী তাগে 
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না? থ!কে 1 যদি অধিক নিম্পগত হয় তবে চারার মুল আ+- 

পাততঃ তত দুর যাইতে না পারায় সারের রস আকর্ণ 

করিতে অক্ষম হইয়ী থাকে | যদিও উপরিভাগে থাকায় 

রঞ্টির জলে গলিয়। মুত্তিকীর ভিতরে এবিক্ট হইতে পারে 

(কল্ত অধিক রুষ্টি হইলে তাঁহার অধিকাংশই ভানিয়ী যা- 

ইবার বিলক্ষণ সম্তাবন] 1 এই কল বিবেচন। করিঘ্বা শে 

ক্ষেত্রে সান্ৎসরিক চারা রোপণ করিতে হইবে তাভাতে 

চারা রোৌপণ্রে পুর্দে ঢান দিয়া একবার, রোপণ সময়ে 

একবার এবং চারা বড় হইলে একবার, এই তিন বার সাও 

দিতে হইবে। টার পুর্বোজ্পন্স রয় সার দিতে হই- 

লে নিতান্ত পোড়ায় ন। দয়া তাহার চতুর্দিকে কিছ্দ্রবে 

ন্ভ অর্থাৎ মুল টন বাহগভ শিকড সকলের অগ্রভাগ পা- 
সি ৪ পরা বরা টি তি টির 

অবশ হইয়া যে থে শানে কিজ্তীণ হইধাছে সেই সান ক 

ল খনন কিং ॥) সর দিতে হইবে । 

হৃতিক ০5 দেখে ৮ফ্তি হইলে অগ্জে %ক্কভ্ত 

একারে মংশোখন গুর্ধক ভাঁহাঁতে দার শ্রদন করিবে 

নত সার দীনের কোন ফল দুষ্ হভবে নাঁ। বকালে 

চারার ছলে সার তওয়। অন্ঞ'চত; যদি দেওয়া যায় তবে 

তাঁহার অধিকাংশই জল প্রবাহে বাহিত হইয়নিন্ন স্থ।নে 

.একতিত হয়, একারণ বববসাঁনে অথ।ৎ কার্তিক বা আগ্র- 

হাদণ মদদ ০ রার মল দেশের মু্িকা খনন করিয়া অর্থ 

কিছুদিন স্ুষ্তোর উত্তাপ সংলগী করিবে | মাঘ বা কা 
ন।সে তাহাতে দার দহ! মধ্যে নহে অল শ্দান করি 
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থান্তিবে। ততৎকালে প্রায় অনেক রক্ষ ঘকুলিত হইবার ঘ-. 

স্তাঁকনী, এজন্য এ সময়ে রুক্ষ মুলে সার দিলে তথায় অধি 

কতর রস সঞ্চার হওয়ায় মুকুল সকজ সুচারুরূপে পরিগুন্ট 

হইতে পারে। 

* চার) উৎপত্তির ঘিবঘব। 

খতু পরিবর্তনে জল, বায়ু এবং উত্তাপ এই করেক 

স্তর কখন্ বৃদ্ধি কথন হাস হইয়| থাকে । তদন্থবারী উন্চি- 

জ্জের।স্থীয় স্বীয় স্বভাবালুনারে উপসুক্ত সমর পাইলেই উত্ 

পল হইতে পারে | যখহার। অধিক জল এবং বায়ু সম্ক ক- 

টিতে পাঁবে তাহার) বর্ষাকালে জন্মায় | এবং যাহারা 

অধিক জল ল'গিলে পচিয়। যায় তাহার)? শীতকালে উৎ- 

পন হউয়। থকে, ঞ্ই জনা কৃষিক। খা দুই প্রকার 1 কিন্ত 

জল বায়ু এবং উল্ভাঁপ ইত্যাদি উল্ভিজ্ঞণ্দণের স্বভাবত 

অতি'রক্ত্র হইলে কৃষিকবোর অবশ্য ব্যাঘাত হইতে প্াঁ- 

রে, এক।রণ ত।হাঁদিগের কি পরিম।ণে এবং কি প্রকারে 

বাবহার ক্লুধিলে পর্যাগ্ু হইতে প।রে তাহা গুর্স্বে কাহি- ৩ 

; এক্ষণে উদ্ভিজ্জদিগের জীবনে পধো শী ক্রিষ্ার সহিত 

তি কি অন্বন্বা, তদ্দিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

এই সকল বাহ্য বস্তুর সহিত উদ্ভিজ্জদিণের স্বতাবতঃ এম-. 

ভ স্থিরতর সম্বন্ধ আছে ঘে তদ্বাতিতরকে »উভ্ভিজ্জে' 
ক 

র। কখন উৎপন্ন এবং বুদ্ধি গ্রাণ্ত হইতে পারে ন1»। খাদ 

জল, বাগু ইত্যাদির মধ্যে কোন একবন্তর অতাব থাকে 
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তবে চার! কদাচ উৎপন্ন হইবেক নাঃ খন নীরস, এবহ 

উত্তাপিত ভূমিতে বীজ বপন, করিলে তাহ! কখন অস্ক,রি- 
ত হইবে নাঁ। কোন কোন বীজ ক্রলেতে ভিজাইয়? রাখি- 

লে অন্ধ,রিত হয় । কিন্ত পরে তাহাতে বাঁয়ু এবং উত্তাপ 
সংলগ্ন না হইলে এ অস্ক,র অবশ্যই মরিয়া নষ্ট হইয়া 
যাঁয়। বাঁযু হীন স্থান্ুন বীজ বপন করিয়। ভাহাতে উপযুন্ক' 
উত্তাপ এবং জল দেওয়ায় যদিও অস্কুরিত হয় তথা 

কখন ভাঁহা হুইতে চারা উৎপন্ন হইবে নাঁ। নিশ্বাস প্রশ্থা- 
স ক্রিয়ার দ্বার" বায়ুর কিয়দংশ উদ্ভজ্জদিগের অভ্যন্তরে 
থাকিয়া উহাাদিগকে বদ্ধিত করে, কিন্ত বীজের ভিতর বাযুর 

গমনীগয়নের পথ জল ব্যতীত কি প্রকারে হইতে পারে 

কারণ সকল বীজের অচ্ছাদন আছে তাহ। কাহারও কঠি- 
ন, কাহারও কেমিল, কাহারও পুরু কাহারও বা] পাতল। 

কিন্ত জল বীজের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্ফীত ক- 

রিয়া! এ আচ্ছাদনকে ফাটাইলে তদ্বার] বাঁযু তাহাতে প্র- 

বেশ করে এবং বীজের অন্য ত্বকের মধ্যে যে বায়ু মুদ্রিত 

থাকে তাহ এক্ষণে উত্তাপ সংলগ্র হওয়াতে পতল হই- 

1] কোমল স্বকদিকে বর্িত করে, ভাহাঁতে এমত এক উ- 

ভেজিক! শক্তির আবিনভর্ণব হয় যে তাঁহ1 উল্ভিজ্জদিগের 

ঘাবজ্পীবন থাকে অর্থাৎ উদ্ডিজ্জের বিনাঁশ না হইলে তা- 

হার বিলাশ হয় নখ । র 

* ঘদ্দি ক্ষেত্র মধ্যে বীজ বপন করিতে হয় তবে স্বভাঁ, 

বের যত সাহায্য পাওয়! যাইতে পারে তাহার উপর দি- 
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ভপক্ক কর আঁবশাক, ক্কারণ এই ব্বহদ্যাপার মন্ুষোর সাহা- 

যো? কিছুই সম্পন্ন হইতে পায়ে না। কিন্তু কৃষক বীজ বপন 

করিবার পুর্কে লাঙ্গল ও মই দ্বার ক্ষেত্রকে এমত নমান 

করিবে যাহাতে কোন উন্নতানত ভূমিতে বীজ বপন করি- 

লে তাহা? বর্ষার জল প্রবাহে উত্ত স্থান হইতে ভাঙিয়ক 

আসিয়া নিষ্ন স্থানে একত্রিত না হয়, আট হইলে এ বীজ অখি 
জলে অস্ক,রিত না হইয়া নষ্ট হুউতে পারে। বদি বর্ষার 

ফশল হর,তবে বর্ধর পুর্বে অর্থাৎ উবশাখ বা টজ্যাষ্টমাসে 

রষ্ট পাত হইলে ভূমিতে চাঁস দিয়] বীজ বপন করিবে, অ।' 
ধিক বর্ষার সময়ে উহী কখন সুবিধা মত হইতে পারে না। 

রবি ফশল হইলে আশ্িন ব1কার্তডিক মাঁসেঘুন্তিক' সরস 

থাকিতে থাকিতে বীজ বপন করিবেক নতুবা সৃত্তিক1 নীবস। 

হইলে জল দানেপ্বছ বায় ওপরিশ্রম হইতে পারে | ধিদে- 

শীয় বীক্তদকলকে গামপায় বপন না করিলে কখন 

উন্তমরূপ উৎপন্ম হইতে পারে না, এই জনা পুর্ষে 

যেরূপ *কহিয়াছি সেইরূপ একটা গামলায় চিন্কণ 

ন্তিক* এবং তংপরিমাথে কিয়দংশ বালি ও পচা 

পত্রের সার এই তিন বস্থু একত্র নিশ্রিত করিবেক 

যদ্রি বীজ অধিক সরস রাখিবার আবশ্যকতা হয় তবে মু 

'ভ্তিক! ভিজ! রাখিবাঁর জন্য চিক্কণের অংশ অধিক দিবে। 
বড় 2ামল! হইলে গতি গামলায় ঈকউর্দ সংখীয় কুড়ি 

বীঁজ পুতিবে অধিক পুতিলে ঘন হইয়া চার] দল বিন 

ইতে প্রারে। দি বদনতান্ত ক্ষুদ্র অত্বান্ত কে।মল হয় 



৬ কৃষিদপধ | 

যথা গুন্সিয়।না রিজিয়ার (এক গ্রকার কৃষ্ণ চূড়া! ফ,জের 

গাছের । বীজ, তাহী হইলে বাঁপির সহিত মিআ্রিভ 

করিয়। বপন করিবে তাহাতে বীজ সকল এমভ বিভিন্ন 

হইয়া থাকে যে চার! হইলে চতুর্দিকে সমন অবকাশ 
থাকায় পরম্পর সংলগ্র হইতে পারে না । অবশৈষে ছায়া- 

য় রাখিয়। অতি সুন্্ী জলখারাবাহিক বোনা দ্বারা প্রতি ' 
দিন সন্ধা।র সময়ে জল দিবে | জল খারণ গ্রবল হইলে এঁ 
জল যে দিকে গড়াইয়া যাইবে সেই দিকে সকল বীজ যাই- 

য1 একত্র জম! হইবে তাহা! হইলে স্ুশৃঙ্খলতারূপে চার 

উত্পঞ্গ হইতে পারে নব । 

যৃস্তিক'র কত নিষ্ষে বীজ পুতিতে হইবে তাহ বীজে- 

য় পরিমাণাহপসারে রিবেচন। করিতে হইবে | যদি বীজ অ- 

তি ক্ষুদ্র হপ্স তবে মৃত্তিকা পুর্ণ গামলার উপরে তাহ! ছড়াই 
যা তাহাতে কিঞ্চিম্াত্র মৃত্তিকার আচ্ছাদন দিবে, কিন্ব। 

শৈবাল দ্বার! টাকিয়! রাখিবে। বৃহ্ত্বী হইলে মৃত্তিকাৰ 
এসত নিম্নে পুতিতে হইবে যে তাহা অনীয়।স্ছে অন্ধকার 

এবং ব্রন পাইতে পারে । বিদেশীয় 'বীজ এদেশে” বোপণ 

করিয়। তাহাতে উত্তাপ লাগাইতে হইলে অগ্রে নেই বী- 

' জের স্বভাব এবং তাঁহার আদিম জন্ম স্থানের উত্ভাপ কত 

এই উট বিবেচন| করিতে হইবে । কোন বীজে অল্প কোন 
ধীজে অধিষ্ক উত্তাপ আ্কাবশ্যক করে, তাঁহা কৃষক ভাঁপন 

বজ্জুদর্শন'দ্বার1 নিন্ূপণ করিবে । যথা, তরম়নজের বীজে অ- 
ডি আবশাক | এই জনা তাহা গ্রীষ্মের গ্রার্ে 
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বন্ধ করতে হয় । কিন্ত বৈদেশিক বীজ হইলে এদেশীয় 

তিন কালের মধো কোন কলের উত্ত/পে রোপণ করা ক- 

ব্য তাহ] বিশেষরূপে জ্ঞাভ হইয়া সেই কলে রোপপ 

করিবে । | 

যেরূপ উত্তাপ সংলগ্ন করাইবার বিষয় লিখিলাম 

*তদনুরূপ উদ্ভিজ্জদিগের স্বভাবাহুসারধর জল দিবার বিশয় 

বিবেচন! কর! কর্তৃব্য ; যদি অপরিমিত জল দেওয়া ষাঁয় 
'তবে তাহাতে বাজ অঙ্ক,রিত না হইয়া বরং ন্ট হইবার 

সন্ত(বনা, কারণ অধিক জল বাঁজ মধ্ো প্রবেশ করিয়া পরি 

পক না হইয়া তাহাদিগকে পচ।ইতে পারে। এই জন্য ম্ব 

ভ্তিকাতে যে পরিমাণে জল ধারণ করিতে পারে দেই পরি- 

মাণে জল দিবে। পুর্বে হলিয়ছি যে, চিক্কণ গুত্তিক গা 

পত|র নার এবং ৰালি এই তিন বস্তু মিশ্রিত করিয়া ত1- 

হ।তে বীজ পুতিতে হইবে । ইহার ভাঙপর্যয এই যে, বালি 

এবং পচা পাতার সারের সহিত চিন্কণ মৃত্ভিক1 মিশ্রিত হঙঈই- 

লে এমত আলগ। হয় ষে তাহাতে জল পড়িলে শীম্ অ. 

ধোগত হইয়া! যায় কেবল কিঞ্চম্মাত্র তাহাকে ভিজাইয়। 

ধাখিবার জন্য বদ্ধ হইয়। থাকে । 

* পুরন তেজোহীন বীজ হইলে ভাহা খত জল সহা', 

করিতে পরে এমত জল দিবে, অধিক জল দিলে তাজ? 

বঙ্জেক্ক ভিতর প্রবেশ করিয়। পরিপাকাতাৰ প্রযু'্ত বিনষ্ট" 

করিতে পারে, কিন্তু খী বীজ অহ্ক,রিত হইলে জর্গোর পরি- 

ম!ণ 'অঙ্লা কর1-কর্তৃবা । কিম্বা! উত্তীপিত ভূমিতে বূগন করি 
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য়া কিছুদিন জল নখ দিয়া কেবল মৃত্তিকাঁর বসের উপরূনি- 
ভর করিতে হইবে । পরে আবশ্যক মতে কিঞ্চিৎ কোঞ্চৎ 

জল দিবে | এইক্লূপে উহাদিগের ভিতরে অল্পই রদ প্রবেশ 

করিলে পরিপাকানন্তর ক্রমে ক্রমে বীজের সর্ধাংশ স্ফীত 

হইয়া অঙ্ক,রিত হইতে পারে, তৎ্পরে অধিক জল দিলেও 

হাঁনি হইছে পারিঙ্জে ন]।' মা 

কী শীন্ অঙ্ক,রিত করিবার জন্য ইহাদিগকে সি 

কবিয্ন1 পুতিবাঁর ব্যবস্থ। এই দেশে এবং অন্যানা দেশে 

প্রচদ্লত অশছে। কিন্তু ইহা! সরল বীজের প্রতি কি প্র- 

কারে বাবহার কর] যাঁয়। কাঁরণ যাবতীয় বীজ সিদ্ধ করি- 

যব] গ্তিতলে অধিক উন্ভাপে নষ্ট হইবার বিলক্ষণ স্বা- 

বম1। তবে তরমুজ বীজ প্রড়তি যাহাদিগের আচ্ছাদন 
অর্থ; উপরিভাগ্ের ত্বক অতি কঠিন; তাহাদিগের পক্ষে 

এ বাবস্থ। উপকার 1 ফেন না ভাহী। হইলে এ আচ্ছাদন 

শীঘ্ঘ ফাঁটির। যায় এবং অঙ্কৰ অনায়াসে বহির্গত জয়। 

ইউরেপীয় উদ্ভিজ্জবেত্তার।! কহিয়াছেন যে, কোন 
খবর দ্রবা জলে গুলিয়া তাহাতে সকল প্রকার প্রুরাতন 

বীজ এসং পালঙশাকের কীজ ভিজাইয়! রাঁখিলে শীত 
অঙ্ক,রিত হইতে পারে। এই জন্য চুণের জন্মে বীজ ভি- 

'জাইয় রিলে কিবা গর্বে জলে ভিজা ইয়া পরে ঘ,টের 

ছাই মন্র্ীইলে ত্বরায় অস্ক,র নির্গত হইবে। যদি বীজ 
জতান্ক। পুরাতন হয়, তবে ভাহীক্চে বনাত জড়াইয়। অক- 
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জেন্লিক আঁসিডে অর্থাৎ কামরাঙ্গীর অঙ্লারসে ভিজা ইয়1 
রাখিলে অক্কর নির্গত হইতে পারে । 

শাখা কলম । 

স্বাভাবিক চারার উৎপত্তি বিষয়ে স্বত]বসিদ্ধ ছুই 

প্রকার উপায় আছে। বগা, প্লীজ এবং শাখা।. বীজের 

বিষয় পুর্বে কহিয়াছি। কোন কোন বক্ষের শাখা ভূমে 

পতিত হইলে চার! উৎপদ্ক হয়। বীজোৎপন্ন চারার ফ- 

লের আস্বাদ্গত অনেক টবলক্ষণ্য হইতে পারে | এপ্রযুক্ত 

কৌশল দ্বার! শাখাঙ্ছুইভে চার] উৎপন্ন করিলে, ফলের 

আন্বাদগত বৈলক্ষণ্য হয় ন!। যদ্দিও বীজের চার প্র- 

বল হয়, তথাপি চারি বতসরের চারার ষস্তক ছেদন করিয়া 

সেই গুড়িতে তঙনমজাঁতীয় গ্বাছের এক বর্ষজাত শাখ! 

আনিয়! জুড়িয়! দিলে এ গুড়ির রস গ্রাপণ্ত হইয়া অবশ্যই 
গ্রবল হইবে | এই জন্য উদ্বাঁনকার্যে নিল্ন লিখিত রূপে 

চারা উৎপন্ন করা কর্তব্য 1 কিন্ত সকল উদ্ভিজ্জেরই যে এই 

রূপে চান! উহ্€পন্ন হইতে পারে এমত নহে, কোন. «কোন 
উদ্ভিজ্জের শীখ। কাটি? পুতিলে চারা হইতে পারে 
তাহ! নিরুপণ করিবার কোন উপায় নাই, কেবল পরীক্ষাও 

দ্বারা নিরূপণ কাঁরতে হইবে । 

শাখা কাঁটিয়। তদ্ৰারা যে কলম হয়, ভারি শাখ* 

কলম বলা যায় । তাহা করিতে হইলে অগ্রে মত এক 

কৌশল দ্বার%জল, বায়ু, উত্তাপ এবং মৃত্তিকা এই কএক 



ষ্২ কৃষিদপণ | 

বস্তুর ব্যবহার করিতে হইবে যে তদ্দারা এ শাখা কল 

গুক্ক হইতে অথব] পচিঘ্ন। যাইতে নব পারে প্রথমতঃ দীর্ঘে 

বিংশতি হস্ত, প্রশস্ত ছুই হস্ত এবং উর্ধে ছুই হস্ত এক 

ইহ্টক নির্টিত টৌকা প্রস্ুত করিয়া তাহার ভিতবের ক- 

তক অংশ ঝাম! দিয়! পুর্ণ করিবে এবং তাহাৰ উপবি 

ভাগে কিঞিংৎ চিক্ধণ মৃত্তিক দিয়! তদুপরি সবৃদায় বাল 

তে পুর্ণ করিবে । তাহ। হইলে তাঁহাঁতে জল পড়িলে তা- 

হাঁৰ অভি অল্প অংশ এক্ধীলেকে ভিজাইদ়্ী রাখিতে 

প!বে এবং অবশিষ্টাৎশ শীব্র অধোগত হইয়া যায় । তা- 

হার উপবে গাছেন শখ আনিয়া] প্রতিলে তাহ জলে প- 

চিয়া যাইবার কোন সন্ভফনা থাকে না। কিন্ত প্রতিদিবম 

ইহাতে জল দেওয়4 কর্তন্য, নতুবণ এ শাখা সকল শুল্ক 
ভইয়] বাইনে। এইরূপে শাখা মকলস বোপিত হইলে 

ভাহাদিগের উপরিভ'গে এক কাচের পনর আচ্ছাদন ক- 

বিয়| দিবে | ভাহ। দিলে তাহার ভিতব বাধ, ও উত্তাপ 

সর্বদা সমভাবে থাকিবে । এবং চৌকর চত্রষ্পাশ্বে খুঁটা 

প্লুতিয়া তাতাঁব উপর দর্ম। দিয়। এ শাখা সকলকে স্তুযোব 
উত্তাপ হইতে রক্ষা কবিবে । কিন্তু রজনীযোগে এ দন্যা। 

খুলিয়া দিবে এবং বুষ্টিব জল এঁ চৌকায় কোন্য মতে /লা- 

গিতে দিবে না । এইরূপ সমস্ত আয়ে।জন কবিরা বৃক্ষেব 

যে শাখ।* হেলিয়। পড়িয়!ছে, তাহা! হইতে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র 
শ|1 সকল মুূলশাখার কিয়দংশের সহিত ছিডিয়া লই- 

552145 

ি্রীক [রণ 'মূলশাথ।র কিয়দংশ হইতেই ক্লিক বহিগত 
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হস্ইব!র অনেক সন্তীবনণ এবং তাহাঁরই রসে এ শাখা স- 

কল শুক্ক হইতে পারেনা । পরে এঁ ন্মু্র শাখার নিম্ন 

অংশে থে গ্লাইট আছে, তাহার চতুষ্পার্খ পরিক্ষুতরূপে 

ধখটিয়1 এ শাখা উদ্ধনৎখ্যা অদ্ধ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ রা- 

য়া অবশিষ্টীংশ কাটিয়ং ফেলিবে এবং ইহাতে দুই 

চারি পত্রের কেবল অর্দ্বীংশ কাটিয়া অদ্।ংশ রাঁখিবে। 
এই চিত্রে মলিকার শী 
খ] কাটায় যেকেপে শাখা 

কলম করিতে হয 
বিৰল তদ্রপ ক্ষোদিত 

হইয়াছে । ইহার নি- 
নাং ১ ক ১ চিতে যেগাঁ" 

ইউ তাছে তাকাতে ও- 
কাণ্ডের কিয়দংশ সং. 
লগ্ন হইয়) বহিয়াছে 
এই জন্য এঁ গাইটের 

রজে সম্মদয় শাখা শু 
ক হইতে পারে না। 
এবং এস্বান হইতে শি 
কড় ৰতর্গত হই" 

থাকে! খ চিভি নিকটে 

বে গাইট আঁছে ত তা।, 
চু গতর গ্াইটঃ এই 

* সান হইতে ও শিক* 

ড বিরত হইয়| থাকে, শাখা কলমে পত্রের কেবল অন্ধাংশ 
রাষ্ত্রিতে হক্চ এই চিত্রে যেরূপ আছে তও্রপ করিয়া পত্র সকল 

কাটিতে হইবেক | 

সনৃদায় পত্র থাকিলে বনু ঘন্ম নির্গত হওয়ায় শাখা” 

খণ্ড শুচ্ক হইবার বিশেষ সম্ভাবনা এবং শাস্াখড 
চু 

পন ৪ ও 

রূপে পত্রশূন্য হইলে গ ব্রকলিকী বহির্গত হইবার এত 

বন্ধক হইতে পারে | 
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যদি কৌন শাখার উক্ত প্রকার গাঁইট নাঁথাকে, 
তবে নিম্নাৎশ্ে পত্রের গইট রাখিয়? অর্থ হস্ত পরিম্মণে 

কাঁটিবে। গোড়ায় কোন গীইট ন)। থাকিলে শিকড় বহি- 

গত হইতে প'রে না। পরে এ বালিব চেকার উপবে 

এক খোৌচ] দ্বারা ছুই অঙ্গুলি পরিণিত গর্ত করিয়া, তাহাতে 

এঁ শাখা খণ্ড পুতিয়। সুলের মৃত্তিকা এমত ঠাঁসিয়। দিবে 

যে, তাহা সহজে নড়িতে না পারে এবং উক্তরূপ আচ্ছঞ।- 

দন দিলে, দুই চারি মাস অন্তে প্রথমতঃ সেই পোতা। গা 
ইটের চতুর্দিকে ক্ষু্র ক্ষুদ্র গুটিক।র উত্পন্তি হইবে । পবে 

তাহ/রা ক্রমশঃ বাঁড়িলে, তাহ হইতে শিকড় বহির্গভ 

হুইয়! চারা উৎপন্ন হইবে । কিন্তু রেংপেলিয়া গ্রাটা 

গ্রভৃতি যে কতিপয় উত্ভিজ্ঞ আছে, তাহাঁর শাখা, যদিও 
[লির চৌকায় অল্প রস থাকে, তথাপি তথায় প্ুতিলে 

পচিয়' যায়, তজ্জন্য এক গামলার তলায় ছিদ্র কিয়া এ 

ছিদ্রেব উপবে খোঁলাৰ কুচি দিয়! এবং এ গামল| বলি 

দ্বার পরিপুর্ণ করিবে । পরে তাহার নধ্যস্থলে এক ক্ষুত্র 

তাড়ু প্লৃতিক্না এ ভাড়ের চতুষ্পার্ত্বে উক্ত প্রকার উদ্তি- 

জ্জের শাখাখঞ্ড প্লুতিয়! দিবে । কিন্ত জল দিবার জয়ে 

গ্মলায় না দিয়া এ দধাস্থিত ক্ষুদ্র ভীড়ে জল দিবে, ভাঁ- 
হাঁতেই এ বালিংসরস থাকবে | পরে ছুই তিন মস শাখা 

খণ্ড সকলেব উপকিভাগে পত্র কলিকার উদ্ভব হইলে 

গুল বহির্ঁত হইয়াছে এনত জ্ঞান কর যাইবে | এই সময়ে 

প্নিডানি দিয়, খনন 'করিয়। দেখিবে যে, সুল কত দুর পর্যান্ত 
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বিস্তীর্ণ হইয়াছে। যদি এমত জানিতে পারে যে, ভাহ?- 

দের'সুল ও শিকড় উত্তম হইয়! প্রবল হইতেছে তবে 
তাহ ত্বরায় তুলিয়া! সার সংযুক্ত মৃত্তিকা গুর্ণ অপব পান্বে 

পুতিয়। দিবে, কাল বিলম্ব হইলে এ শাখাখণ্ড নীরস হই- 

য় হুরিদ্রা বর্ণ হইবে । কারণ ভৎকালে উদ্দীত পত্র কলি. 
*ক] হইতে ঘণ্ম বহির্থত হইয়! থাকে । অতএব খাহাঁতে 

সূল দ্বারা অধিক রস আকর্ষণ করিতে পারে এমত 
কর! আবশ্যক । কিন্ত তাহা বালির চৌকাঁতে হইতে 

পারে না । যদি আরিকেরিয়ার (এক প্রকার ঝাউ ) 

শাখ। ছেদ করিয়া "চারা উত্পন্গ করিতে হয়, তবে 

প্রকাঁণ্ডর উপরে যে নবীন শাখা হইয়াছে, তাহা এ 

গু'ড়ির কিয়দংশের সহিত কাটিয়া উক্ত এ্রকাঁরে ক- 

লম করিবে । আমাদিখের সামান্য দর্শন দ্বারা এই নি- 
য় হইভেছে যে, গোলাপ ইত্যাদি কতকগুলি উদ্ভিজ্জঞের 

শাখ। এ বালির চৌকাঁয় পুতিয়া কাচ পাত্রের আচ্ছাদন 
দিয়া কখন চারা উৎপন্ন করিতে পাবা যায় না। এই জন্য 

ইহাদিগকে ক্ষেত্রের কোন পাঁর্থে পুতিয়। দর্মমা আচ্ছাদন 

দিয়/'ছাঁয়। করিয়ণ দিবে | বর্ধীকালে ইহাদের শাখ! রো” 

পণ্ক্কুরিলে পচিয়া যাইবার সন্তাধনা। এই নিমিত্ত শীত. 
কালে এই প্রকার উদ্ভিজ্জের কলম করিবার উপযুক্ত স-. 

ময়। ভুক্ত প্রকার কলমে উত্তাপ লাগাইবাঁর জন্য, এ | 

চাঁবার জন্ম স্থানে যে পরিমাণে উত্তাপ লাগিত, শ্লেইরূপ 

বাবস্থা করিবে । বদি শীতল দেশীয় কোন চার! হ্য়, 
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তবে ফেবল রৌদ্রের সময়ে তাহাকে ছাঁয়াতে রাঁথিবে 
এবং অন্য সময়ে ছায়। অপসারণ করিয়। দিবে । সর্ধদ] 

আচ্ছাদিত থাকিলে মৃত্তিকার উত্তাপ এবং কাঁচ পাত্রের 

ভিতরের উত্তাপ প্রবল হইয়া এ শাখাখখকে নষ্ট করিতে 

পারে। কিন্ত জাপান ও তমিকটস্থ দেশ, যথায় গ্রীষ্ম স- 

বকাল ধমভাবে থাকে, ভদেশীয় চারার নিরন্তর জাচ্ছা- 

দন দেওয়া! আবশ্যক বিশেষতঃ রজনীযোঁগে চাঁরাকে 

আচ্ছাদিত রাখিলে এ স্থানেৰ উত্তাপ, প্রতিবন্ধকতা প্র- 

যুক্ত সুর্ধোতে লয় না পায় ভখীয় জম থাকে । এ উ- 

স্তাপ এবং কাচ পাত্রেক্স উত্তাপ এই ছুই উত্তাপ প্রায় 

জাপাঁন রাঁজোর উত্ত।পের তুল্য হইয়। থাঁকে। এই প্রকারে 
ইফসোরা, জেপনিক। গ্রভৃতি এ সফল দেশীয় চাঁরাব শা- 
খ্বাতে চারা উৎপন্ন করিবে । পরে 'উদ্ভিজ্ঞদিগেৰ স্ব- 

ভাবান্থৃযায়ী কাল নিক্ূপণ কর! আবশ্যক, নতুবা শাখ) 
চ্েদে চার] উৎপন্ন কর দুষ্কর । যথ1 গোলাপ, বরবিন 

ইত্যার্দি। ইহাদিশের শাখা ছেদে কলম শীত কাঁলে ক- 

'রিকে। কিন্তু বর্ধ। কালে করিলে কখন চার উৎ্পন্তি হ- 

ইছে পারিবে না। কারণ গোলাপের ফলম বর্ধাব শ্রলে 

পচিয়। যাইবে এবং বরবিন।র এ সময়ে তাঁশ শীখ প্া- 
ওয়া ছুক্কর। অতএব কোন্ উদ্তিজ্জের কোন্ সময়ে শা 

খাচ্ছেদ করিতে হইবে তাহ। কিছুই বলিতে পারি না । কৃ- 
যক তাঁহা আপনি বিবেচনা! ও দর্শন দ্বারা নিরূপণ ক- শি 



মাটি কলম ও গুটি কলম। 
মাটিকলম ও গুট্টিকলমের পরস্পর এইমাত্র গ্রতেদ 

যে, মাটিকলম করিতে হইলে, শাখা অবনত করিয়? মৃত্তিক! 
পুর্ণ টবে পুতিতে হুঞ্জ। গুটিকলম করিতে হইলে, রক্ষো- 

পরি মৃত্তিকা তুলিয়। শাখার চতুর্দিকে বাঞ্ধিয়] দিতে হয় । 
*কিন্্ কলম সকল মন্থুষ্যের বুদ্ধি ও কৌশল সাধা, শাখায় 
মৃন্তিক। সংযোগ হইলেই কলম হইতে পারে না। এই 

'নিষিত্ত বৃক্ষ সকল কিরূপে পরিপুষ্ট হয়, তদ্বিষ্ক কিঞ্ছিং- 

দর্ণন করা আবশ্যক, এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। 

মৃত্তিকার রম বৃক্ষের ক্ষান্টমধ্যন্থিত রসবাহিক। শির দ্বারা 

উপরিতাগে আকৃষ্ণ হইয়! পত্র মধ্যে তপনতাপে পরি- 

পকু হয়, অনন্তর এঁ রস ছালের মধ্যস্থিত শির! দার! গ্র- 
ত্যাগত হইয়া মূল গর্য্যন্ত সর্বত্র ব্যাপিক্ব ক্রঘে ক্রমে বু- 

ক্ষেব সর্ধাংশ পুষ্ট করে । অতএব যে শাখা! অবনত করিয়। 

কলম করিতে হয়, তাহ হইতে এ পরিপক রস পুনব্বার 

গ্রকাঁ মধো প্রত্াগত না হইতে পারে, এই নিমিজ্ত 
শাখাব মনে অংশ মৃত্তিকায় গ্ুতিতে হইবে, মেই অদ্শের 

মূল্্লাগ্গের এক পত্র গ্লাইট হইতে আরস্ত করিয়? অন্য পদ্ধ 
গইট্র পর্যন্ত ছুরিকা দ্বারা ছই অংশ সমভাগে চিরিয়। 
দিবে । এ অংশ দ্বয় পুনর্ঝবার পরজ্পর মিলিত না হয়, 

এ কারণ উহার মধাস্থলে এক কা খণ্ড বা কর্ছি দিয়া 

মত্তিকায় এমত দ্ৃব়র্ূপে প্ুৃতিতে হইবে, যাহদুত ঈখি 

তথ| হইতে উঠিতে না পায়ে কিন্বা এ পর্কেখ্ঠ নধ্যস্থুল। 



৮৮ কষিদপণ ! 

ফাটাইয়। তাহার ভিতরে এক খান খোল] কুচি গুবেশ 
করিয়া দিবে অথব। চতুষ্পার্্থব হইতে ছাল তুলিয়া কৃত্তি- 
কায় প্লুতিযা দিবে । এই ভিন প্রকার উপায়ের মধ্যে কোন, 
উদ্িজ্জ প্রতি কোন উপাঁয় করিতে হইবে, তাহা কৃষক 
পবীক্ষা। দ্বার নিরূপণ করিবে | যথ] বগনবেলিয়ার শাখ 
চিরিয়। কিনব ফাটাইয়) ন1 দিলে বহির্গত হয় না। আঁ- 
মব হেক্টিয়াব শাঁখ। উক্ত প্রকাবে চিরিয়। গামলার মতি 
কার পুতিভে হইবে। পরে তিন চাৰি মাস তদবস্থীয় 
রাখিয়া মধ্যে মধ্যে জল দিলে শিকড় জন্মীইতে পাবে। 

এই চিত্রে খ চিত ষে 
কূপ” আছে তর্র,প মোচা 

ড়াইয়া কিম্বা চুরিতে কাঁ- 
টিষা এক গাঁইট হুইভে 
জন্য গাঁইট পর্স্ত চি- 

ঘা১ চিয়া কলম কবিবে কিন্ত 
এটি গ চিত ঘেকপ শাখার 
| মধ্য স্থল ফাটাইযা কলম 

করা হইযাঁছে তুপ করি- 
তে হইবেক অথবা শাখায় 

এক গাঁইট হইতে অন্য 
টি গাঁইট অবধি ছাল কিষদং 
॥ শ্য কাষ্টের সন্থিত তুলিয়া 
|], ঘেমন ক চিকে করা হৃ- 
রর মাছে তঞ্ুগ করিঘা বাম 
আগ ক্করিতে হইবেন্ধ | 

এরূপে চিরিয়! টানে তাঁৎপর্য্য এই যে, পরিপক্ক তাবৎ 

ব্ শ্বাখ] হইতে প্রকাণ্ডে নী যাইফ়া, তাহার কিয়দংশ 

রর খুঁত স্থানের নিকট আসিয়! বিন্ছ বিন্ছ এক প্রকাৰ 

পদ পরিণত হয় । তাহ! হইতেই ক্রমশঃ সুক্ষ কু 
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কোমল শিকড় সকল উৎপন্ন হইতে থাকে । এই তাপধ্য 
অম্যান্য কলমের বিষয়েও অবগ্ঠত হইবে । 

গুটিকলম করিতে হইলে, প্রথমতঃ কোঁন শাখার দুই 

পত্র গাইটের মধাস্থিত যে পব্ধভাথ আছে, তাহার চতু- 

স্পার্থের ছাল সকল কিয়দংশ কাষ্ঠের সহিত তুলিয়া ফে- 
লিবে। পরে এস্বানের পচা পত্রের সার গোলাক'রে 

দিয়] ছিন্ন চট বা অন্য দ্বার। বান্ধিয়। দিবে এবং তাহার 

উপরিভাগে সচ্ছিদ্র একটা ভাঁড় বাদ্ধিয্ন। যাহাতে দ্দিব1 

বাত্রি বিন্দু বিন্ছা জ্রলপাঁভ হয়, এমত করিতে হইবে । 

এইরূপে ছুই তিন মাসের মধ্যে চার। উত্পন্ন হইতে 

পাবে। 

পুর্বে সামানাতঃ কহিয়াছি ষে, পত্র শ্লীইট হইতে 

মূল বহির্ধত হয় + কিন্তু এরালিয়! ইক্ষিভোল1 প্রভৃতি 
কতকগুলি উদ্ভিজ্জের গাইট ঘ্য়ের মধাস্থিত ,পর্ধভাগ হই- 

তে মুল উত্পন্ন হইয়া থাকে । ইহ্ুর কারণ অন্ুসন্ধ'ন 

দ্রারী এই এতীত হয় যে, উহাদের এ স্থলে চক্ষুর ন্যায় 

যে একপ্রকার চিহ্ন আছে, তাহাদের মুল জন্মাইবাঁর এক 

অ্লাধারণ শক্তি আছে। অতএব যদি তদ্বতীত অনা 

কেন উদ্তিজ্ঞের শাখার প্রক্ধূপ চিহ্ থাকে, তবে ভাহ$- 

দের এরূপ কলম দ্বারা! অবশ্য চার উত্পন্ন হইতে পারে। 

যোড় কলম । 

মাটিকলম ও শুটিকলম দ্বার উদ সকল ছুইাতে 
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চারা উত্পন্ করিবার বিধি উক্ত হইল। কিন্তু কতিপয্ন 
উদ্ভিজ্জ হইতে পুর্বোত্ত কলম দ্বার1 চাঁরা উত্পন্ন হই'তে 

পারে নখ, এই নিমিত্ত তাহাদের যোড়কলম কর কর্তৃব্য। 

ধোঁড়কলম করিতে ' হইলে গ্রে মৃত্তিকা পুর্ণ গীমলায় এক 

বীজ প্ুতিবে | এঁ বীজ হইতে চার! উত্পন্ন হইয়া! উত্তম 
পরিপুস্ট হইলে তজ্জাতীয় বৃক্ষের যে শাখার সহিত যু- 

ডিতে হইবে, এ গামল1 তাঁহার নিকটে বসাইবে 1 কিন্তু 

চারা এবং শাখার স্থলতা সমন হওয়! 'আবশ্যক। রারচ 

প্রকাণ্ড সুক্ম ও শাখা স্থল হইলে যদিও মিলিত হইতে 

পারে, তথাপি সিলনা নন্তত্ন শাখার 'ুলদেশ কাটিলে চার! 
ক্র প্রকাণ্ড দ্বারা যে রম আকর্ষণ করিবে, তন্দারা স্থুল 
শাখ! পুষ্ট হইতে না পারিয়1 অনায়াসে বিনষ্ট হইবে | 

পরে যে অংশে উভপ্নকে যুভ্ভিতে হইবে, সেই অংশ সমান 

পরিমাণে মাঁপিয়! অন্যুন চারি অজুলি দীর্ঘে কিঞিৎ কান্ঠ 

সহিত ছাল তুলিয়া! এমত পরিষ্কার করিবে যে, যুড়িলে 

ভাহার মধ্যে কিছুমাত্র ফাক ন1 থাঁকে। এবং সুক্ষ রজ্জ,দ্বার। 

বন্ধনপুর্বক ছয় সাত মান তদবস্থায় রাখিবে 

অনন্তর যদি উভয়ে উত্তমন্ূপ যুড়িয়। থাকে, তর্কে যোডের 

নিঙ্ন ভাগে শাখা ছেদ করিয়া ও উপরিভাগে চারার মস্তক 

কাটিয়া! ফেলিবে । এইরূপ কলমকে যোড়কলম কহে। চ।র। 

,এবং শাখ। ভিন্ন জাতীয় হইলে যোড়কলম হইতে পারে 

না.।,কিন্ত সপেট। বৃক্ষের শাখা মৌফলের ঢারার গহিত 
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এবং এননামিউরিকেট! বৃক্ষের শাখ। লোনা ₹ক্ষের চারার 
নহি যুডিয়খ দিলে যোড়কলম হইতে পারে। 

এই চিত্রে সুইট ব্রাইষব নামক এক জাতি গোলাপের দক্ষিণ 
দিগেৰ প্লাখার উপরি ভাগে খ চিত্রে যেরূপ কাটা অ।ছে*জোড 
কলম করিতে হইলে ভদ্রপ কাঁটিতে হইবে পথে উবে রোপিত 

ও কোঁইিউ নামক গোলাপের চারার প্রকাণডের উপবে এ 
কপ অবিক্রুল কাটিয়া উভষ চারার ও শাখার আঘাঁতিয স্থান 
সীন্মিলন পুর্র্বক বাঁদি”্গর শাখাব কচিত্বে যেরপ বক্ষ 
বরা আছে দেই বক্সে 'াধয়া দিবে | 



চন্ষুকলম 1 
উন্ভিজ্জের পত্র গাঁইট হইতে যে সকল শাঁখ| কলিক! 

বহির্থত হয়, তাঁহাদিগ্রকে চক্ষুকলম বল! যায়। ফোন 
কৌশলক্রমে এ চক্ষু তুলিয় মৃত্তিকায় গুতিলে কিন্বা অপর 
বুক্ষের শাখায় বসাইলে ভদ্দ্রার। চারা উৎপাদিত হইতে 

পারে। চক্ষুকলম, শাখ! কলম ও ঘোঁড় কলমের তিন্ন প্র- 

করণমাত্র। ইহাদের পরস্পর বিশেষ গ্রভেদ নাই । শখ 
হইতে তুলিতে হইলে চক্ষু শাখার কিিৎ কাষ্টের সহিত 
তুলিবে ৷ কারণ শাখার আহাণর্ধ্য রন তাঁহার মুল ভাগের 
কাট মধ্যে যে'জিত থাঁকে। যদবধি তাহার শিকড় নির্গত 

ন হয়, তদবধি এ রস দ্বার চক্ষু জীবিত থাকিতে পারে । 
আলু, আঙ্গ,র ইত্যাদি কতকগুলি উদভিজ্জের চক্ষু 

দ্বারা চর! উৎপন্ন হয়| তদ্যতীত অন্যান্য উদ্ভিজ্জের 
চক্ষুতে ভাদ্ৃশ উত্তেজনাশক্তির অভাব, কিম্বা! গ্রকাঁণ্ড মধ্যে 
তাদ্বশ আঁহার্ধ্য বস্ত্র অভাব প্রযুক্ত তাঁহার উক্তরূপে 
জন্মাইতে পাঁরে না। 

যদি চক্ষু অপর শাখায় বসাইতে হয়, তবে নিম্ন লি- 

খিত নিয়ম সকল বুদ্ধিপুর্বক অবলম্বন করিয়। কার্ধা, করিতে 

হইবে । রি 

শাখার যে স্থানে চক্ষু বসাইতে হইবে, প্রশ্থমতঃ সেই 
ক্বানের উপরিভাগের ছাল ছুরিকা দ্বারা প্রশস্ত দিকে 
চিরিয়। তাহার মধ্াস্থল হইতে নিম্ন ভাগে ছুই তিন অ- 

জলি পূরিমীণে দীর্ঘে চিরিয়া দিবে। তাহণতে এইরূপ 
€1) হইবে"। পরে, নিশ্ন মুখ চেরার ছুই পার্খের 
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ছাল*এমত আন্তে আন্ডে ছুরিকার অগ্রভাগ দ্বার? তুলিতে 

হইবে, যাহাতে ছাল ছিড়িয়! নাযায় অথচ তাহার অ- 
ভ্যন্তরে ফাক হয়। 

এইরূপে স্থান প্রস্তুত হইলে তৎসজাতীয় শাখা হ- 
ইতে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ সহিত চক্ষু তুলিয়| তাহার ম্বুলদেশেব 

্প্রশত্ত ভাগ পুর্বোক্ত স্থানের বিদারিত প্রশস্ত ভাগের 

মাপ লইয়া কাঁটিবে এবং উহার দীর্ঘাংশ লেখনীর অগ্র- 
'ভাগের ন্যায় ক্রমশঃ সরু করিয়া এ স্থানের মধো সব্মি 

লনপুর্বক বসাইয়1 বান্ধিয়! দিবে । তাহার উপরি ভাগে 

রৌদ্র নিবারণ জন্য*কলাগাছের খোঁল। বাদ্ধিয়া প্রভি 
দিবস জল দিতে হইবে। 

এইচিত্রের বামদিগে কচিহে যে শাখা 
আছে তাহার উপরি ভাগে যেরপ ৃ ্- 
বর্ণ রেখা আছে তদ্রুপ চিরিয়া পরে 

চুরিকার অগএভাগ দিয়া এ চেরার 
দুই পার হইতে এমত সাবধানে ছাল 

ভুলিবেক যে কোন মতে ছাল ছিড়িয়া 

না যায় পরে দক্ষিণদিগে খ চিড়ে যে 
শাখা কলিকা "আছে তাহার কিদংশ 

ছালের সহিত তুলিয়া এ শাখার উ- 

পরিভাঙগে চেরার ভিতরে সম্মিলন 

পুর্বক বসাইয়া বাহ্ছিয়। দিবে | 

শাখার চক্ষু বসান হইলে এ শাখায়, ষে সকল, 

শাখাকলিকা থাকে, তাহা! তৎকালে ছিড়িয়ণ ফ্লেলিখে 

নতুবা তাহার] ,শাঁখার পরিপকু রস সকল আকর্ষণ 



৯৪ কারণ । 

করিলে চক্ষু রসীভাঁবে ৰিনষ্ট হইতে পারে । অনন্তর যোড় 
লাগিগ্স1 চক্ষু বাড়িবার উদ্মখ হইলে তাহার উপরিভবগের 
শাখা সমুদায় কাটিবে। যেম্থলে চক্ষু বসাইবে তথায় 

গ্াইট থাকিলে ভাহা? হইতে অভিনৰ কোমল কান্ঠ উৎ- 
পন্ন হইয়1 উভয়ে ত্বরায় যোড লাগিয়া! খাঁয়, একারণ 

গ্াইটের উপরিভাগে চক্ষু বসান আবশ্যক | | 
তেজস্বী শাখায় চক্ষু বসাইলে অধিকতর রস দ্বারা 

যোড়ের স্থান শীঘ্র মিলিত হওয়ায় চক্ষু আশ বর্ধানম্পীল 
হইবে | শাখা চক্ষু অপেক্ষা! তেজোহীন হইলে চক্ষু রদ্ধি 
প্র!প্ত না হইয়া তদবস্থই থাকিবে «কিন্ত যে স্থলে উ্ণ- 

তার প্রাবলাপ্রযুক্ত উক্তরূপ কলম করিয়।? চারা উৎপন্ন 
কর! স্থুকঠিন বোধ হয়, সে স্থলে চক্ষুকে সতত সরস রাঁ- 
খিবাঁর জন্য যোঁড়ের উপরিভাগে বন্ত্রথণ্ড জড়াইয়। ভাহার 
উপরিভাগে সচ্ছিন্র ভাঁড় বান্ধিয়া জল দিতে হইবে । 

চুঙ্গি কলম। 
শাখার ছাল বজায় রাখিয়া অত্যন্তরের কাস্ট কাঁটিলে 

চুক্ষিরন্যায় দেখিতে হয় এই নিণিত্ত তাঁহাকে চুঙ্গিরূলম 

বলাযায় । যদিও চুক্রিকমল এদেশে সর্বত্র প্রচলিত নাই 

তথাপি তাহা] করিতে পারিলে অনায়াসে কৃতকার্ধা হওয়া! 

শ্যায়, একারণ তদ্বিষয় বর্ণন করিতে প্রব্ব্ত হইলাম । কোন 

চারার মৃস্তক চ্ছেদন করিয়! প্রকাণ্ডের উপরি ভাগ প্রায় 

ছুই অঙ্গুলী পরিমাঁপে চত্তর্দীকের ছাল তুলিয়! চড়ক গা- 



'কৃষিদ্ণশ ৯৫ 

ছের মুস্তকের ন্যায় পরিষ্কুত করিবে | পরে তৎ সজাতীয় 
রৃক্ষেয্ তছুপযুক্ত স্থুল ও কোমল শাখ। আনিয়া তাহার 

যেস্থানে চক্ষু আছে সেইস্থানের ছালি বঙ্গাক়্ রাখিয়] 

এ পরিমাণে অত্যন্তরের কান্ট ফোন কৌশল ক্রমে কটিয়া 

সেই ছিন্ন মস্তক চাঁবার উপরিভাগে এমত টিপে বসাইৰে 

ণ্যাহ।তে তাহার ভিতরে কাক নাথাক্ষে অথচ চুক্ষি ফা- 

টিয়া ন। যায়। যদি ভিতরে ফাঁক থাঁকে কিস্বা! চুক্গি ফা 

য়! যায় তাহ হইলে কদণপি ইস্ট সিদ্ধি হইবে না । 
রি 

1114. 
টী ২) া ঠা 

৯০ 

1 রি 5: 

| রা + . 

5) 1 

81111), 

॥ 

এই চিত্রে ক চিতে এক চারার মস্তক 
ছেদন করিয়া! ইহার উপরিভাগে দুই অ 
আলি পরিমাণে ছাল তুলিয়া চড়ক গাছের 

*মন্তকের ম্যায় করা হইয়াতছ এবং ইহার 
দক্ষিণ দিগে চক্ষু খ চিহেতেসংযুক্ত যে চু্গি 

আছে তাহা এ চারার মন্তকে দশ্মিলন পৃ 
ব্বক বসাইতে হইবেক কিন্ত বাঁমদিগে শ 
চিত যেরূপ চুঙ্গি ফাটিয়া! গিয়াছে তদ্রুপ 
হইলে ইস্ট সিহ্থি হইবেক না । 

যদি শাখা! মোচড়াইলে কিন্বা স্বাঘাঁত বাতীত অন্যঃউপায়ে 

অখও্ডছণল বা্ঠ হইতে পৃথক হইয়! চুঙ্গির ন্যায় হয় ত'- 



১৬ কৃষিদরণ | 

হাঁ হইলেই অনেক সুবিধা হইতে পারে৷ ইহা পরিশ্রম 

সাধ্য বোধ হইলে নিম্ন লিখিত উপায় অবলম্বন করিবে | 

শাখার যে আংশে চক্ষু আছে সেই অংশের উপরিভাগ 

এক অঙ্গলী পরিমাণে বাঁধিয়া কাটিবে এবং অধোভাগে 

এ পরিমাণে ছাল রাখিয়া? অপর ছাঁল সকল তুলিবে। 

পরে এ চক্ষু সংযুক্ত ছাল ধারণ পুর্বক হ্রমে ত্রমে ঘ,রাঁ- 

ইয়া বল গুর্বক টানিলে এ ছাল কাষ্ঠ হইতে খুলিয়া আ- 
সিবে। তাহা লইয়] পুর্কোক্ত ছিন্ন মস্তক উপরিভাবে 

উক্ত টবে বসাইবে। কমলা লেবুর চুঙ্গি কাগৃজি বা অ- 
ন্যান্য লেবুর চারায় বসাইলে কমলালেবু হইবে । পিচ, 
কুল, গোলাপ প্রভৃতি এই কলমে উৎপন্ন হইতে পারে। 

জিবে কলম 1, 
প্রথম প্রকরণ । 

এতদেশে উত্তণপের প্রাবল্য প্রযুক্ত জিবে কলমে 
চাঁরা উৎপন্ন হইতে পারে না তথাপি সকলের অবগত হ- 

ওয়া,আবশ্যক এবিধায় তদ্বিষয় কিছু বর্ণন করিতেছি | 

এক চাঁরার মস্তক কাঁটিয়! প্রকীণ্ডের এক পার্বের উ- 

পরিভাগ হইতে আরস্ত করিয্নণ প্রায় ছুই তিন েঙ্গলী প- 
রান্ত নিম্ন ভাগ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে কাটিবে। এৰং 

,ভৎ নজাহীয় রক্ষের এক শাখার এক পার্খের অধোভাগ 

হইতে রী রূপে চাঁচিতে আরম্ত করিয়। উর্ধমুখে এ পরি- 

স্রিড.স্থান ক্রমশ অধিক পরিমাণে াঞ্ছী! উপরিভাগে এক- 
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টণখীজ কাটিবে। পৰে উভয়কে খাঁজে খাঁজে মিলিত 

কবিয়! এমত দ্চ রূপে বা্দিবে যাহাতে মধ্যে ফাক ন। 

থাকে এবং উভযেব পার্খবস্তী ছ।ল পরস্পর গিলিত ভইম 

ত্ববাষধ যোড লাগিতে পাবে। 

এই চিত্র ক চিছ্ছে চাঁবাঁৰ ও শাখার নিলাপশে 
খাঁজ বাটিঘা 1 ঘে ওাকাৰে বসাঁইতে হইবেক তাঁভ 
স্পট প্রকাশ গাইতেছে | 

সস এরি ৮ 

_শারটি 

৮ এ 

লট 

ক 
ক 

কর্কাি 
্পপসপ পপ | এ পাচ, জাত 

হুশ শা কাত 

রী 

রি পা. পে এপস 

৮ সি নত 

এ 
দ্বিতীয় একরণ । 

কোন ছ্িঙ্ন মস্তক চাবাৰ ডুই অঙ্গলী পবিরিত অগ্র 

ভাগের দুই পাস্থ %€ হাল টাচিষণ ক্রমশঃ উপবি ভাগ প 

তলা কনিবে | পবে শভজ্জাতীয ও তদ্রপ স্থল এক শা” 

আনিযাঁ তাহাঁব ঘলদেশেৰ ঢুই অগ্রলী উপবিত।৭ হট 

জমান অত্শে টিবি তত আবম কবিঘ। কিমা ঃ নন জগ 



৫ ক্লুিদপণ । 

উহাকে এমত পরিষ্কার করিয়া চচিবে যে উভয় 'সং- 

ষোঁজিভ করিলে উত্তমরূপে মিলিত হইতে পারে । অনন্তর 

& চারার উপরি শাখা বসাইয়া দুটরূপে রজ্জ,দারা বালি- 

য়] রাখিবে | গুটি কলমের ম্যায় উহখর উপরে ভড় টা- 

ক্গাইয়! জল দিবে । এই কলমে চারা এবং শাখ। পরস্পর 

সংলগ্ন থকাঁর আকুষ্ট রস উর্ধগত হইলে তদ্দ্ার! শাখ। 

জীবিত থ।কে এবং পরিপন্ধ হইয়ী ছ।লের মধ্যগত শির 

দ্বার চারায় আমিলে অভ্যন্তরের ছ।ল রদ্ধি পাইয়া! উত্তস্ 

কে যুড়িয়! দেয় । রঃ 

তৃতীয় প্রকরণ । 

চাঁর। এবং শীখ। আকারে লমান না হইয়া যদি শ- 

খ। অপেক্ষা চার অধিক মোটা হয় তবে উত্তরূপে উভায়ে 

র কলম হই'তে পখরে না। এমত স্থলে কলম করিতে ইছইলে 

নিম্ন লিখিত উপায় তাবলঙ্পন করিতে হইবে | চারার 

চ্ছেদন করিয়া প্রকাণ্ডের ছুই তিন অঙ্গুলি পরিমিত 

ভাগের এক পার্্য লেখনীর অগ্রভাগের ন্যায় ক্রমশঃ কা- 

টিয়া! পাঁতল! করিবে এবং অপর পাশ্খের ছল মাত্র তবে 

তদপেক্ষা সরু এক শাঁথা আনি তাহার ততৎপরিমিত নগ্ন 

নক 
ক 

ৈ 

উপ? 

ভাগ অসুক্কান অংশে অর্থাৎ এক অ”শ স্থল অপর অন্শ 

পাতলা! রূপে চিরিৰে | এ স্ল অংশের বুখটা মার স্থল 

খিষ্ উপরি তাগের অত্যন্তর তমশং চাচিয় পাতলা, 
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কদ্িবে পরে চারার ষে পার্থ পাঁতল| হইয়াছে সেই পাঙ্ছে 
শাখা পাঁতল। অংশ এবং যে পার্খের ছাল মাত্র কাটা 
হইয়াছে সেই পাঙ্থে শাখার গ্রীস ল মুখ অংশ বসাইয়। 
বাঙ্গিয়! বাখিবে | পিচ এক্ষে পক্ষেই এই কলম প্রসিদ্ধ, 
উহ। বসন্তের প্র।রম্তে কবিতে হয । 

এই চিত্রের বাম দি- 
দ্ গের প্রথম ক চিতে বে ০ চারার চিত্র আছে তাভার মস্তক নিম্ন হইতে উপবি 

ভাগ পর্যস্ত অনু. প্রশস্ত 
কাঁটা হইয়াছে এব” উ- 
হার উপরিভাগে আন্য শাখার নিম্বাংশ চির্রিষা ৰ 
সাইলে ঘে প্রকাঁৰ কইঘ। 
থাঁকে তাহাঁব সম্মখ ইকাত 
প্রকাশ পাইতেছে এব” 

| চি এই কলমের পার্খ দিছে 
পি যে প্রকার হইযা থাকে 
প্র তাহা এ বাদিগের দ্ি- 
ট তীয চিত্রে প্রদর্শন কব। 

"| টির হইতেছে। তৃতীষ চিত প্র শাখার এক অপ্শ বসাউি 
এর বার জন্য চাঁরাঁৰ পশ্চাৎ 

ভাঁগ যে প্রক।রে কা্টিতে 

ভাবের ভাজা প্রদর্শন কব ভইতেছে। 

সাধারণ বিধি । 
ভাজ ষোড় কলম ছন্ষু কলম ইত্যাদি করিতে যদি উভয়ের 

রী 

ছাল »বস্পৰ মিলিত না হইয়। পৃথক হইয়। থাঁকে তরে এ 

স্থানে পবিপক বন বদ্ধ হইয়া আবে ন্যায় ফুলিয়া উঠে। 

পিচ গ্রাছেৰ যোড কলমে ইহ। প্রাস্ক পরিদ্বশ্যমান ভয় 
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সম্ভাবনা কারণ উক্ত প্রকার ফলম করিলে ছীলের জধ্যষ- 
হত অত্যন্তরে অধোভাঙ্ে যে এক প্রকার. কোমল 'ক্ষা্ঠ- 

আছে তাহা হইতে একইওকার আঠা উৎপন্ন হয়ঃ তৎসং- 
যে!গে এ কাছ আহীরটপর যুড়িতে থাকে | পরে ক্রমে 

ক্রমে তাহার অধোভাগের কাষ্ঠ সকল যুডিয়। মিলিত হই- 

লে তদন্তর্গুত রস বাহিক! শির দ্বার! উর্্ধভাগের আকৃক্ট 
রমের সঞ্চার হইতে থাকে । যদি তৎকীলে কোন কারণ 

ছল সকল যুড়িয়া নব যাঁয় তাহা হইলে প্রকাণ্ড 

মধ্যে পরিপকূ রপের সঞ্চার নী হওয়ায় তাহা ক্রমশঃ তে- 

জোহীন হইয়] তাদৃশ রসাকর্ষণ করিতে অক্ষম হয় সুতরাং 
শাখাঁও উত্তরোত্তর শীর্ণ হইয়া শুন্ক হইতে পারে অতএব 

কলম করিবার সময় যাঁহীতে উভয়ের ছাল পরস্পর সংযুক্ত 

হুইয়1 থাকে এবিষয়ে সতর্ক হইয়া কার্ধ” করিতে হইধে । 

উদ্ভিজ্জ নান। জাতি, তাঁহার মধ্যে পরস্পর স্বজাতীয় 

না হইলে কলমে চারা উৎপন্ন হইতে পারে না। স্বজাভী- 

ঘের মধ্োও প্রত্যেকের অন্তর্থত বহুবিধ প্রভেদ আছে। 

যথা, এক কুল জাতির মধ্যে দেশী ফুল, বিলাঁতি কুল, বন- 
কুল ইতা।দি 1 এবং আম, লেবু প্রভৃতির এরূপ নানধৰধ 

“পুভেদ আছে । 

স্ব্তাতীয়ের মধ্যে সন্নিহিত জাঁতিদ্বয়ের কলম যত 

| তুরায় যুঁডির যায় অসন্নিহিত জাঁতিদ্রয়ের কলম তত শীদ্র 

যোঁড় জাগে ন ভাহা1 বুড়িতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় 
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লাঁগে। উভয়ে তিক্ম জাতি হইলে কোন রূপেই যোড় লী- 

গিলার সপ্ভাবন। নাই। 
কোন কোন বাক্তি কৌশল ক্রমে বিভিগ্গ জাতিঘয্নের 

কলম দেখাইবার জন্য এক লেবু চারার মস্তক কাটিয়া হুক্ষম 

অস্ত্র দ্বার] ছালমাত্র বজায় রাখিয়া চুল পর্যন্ত প্রকাণ্ড 

অন্ত গত কাষ্ঠ মকল কাটিয় চুঙ্গির ন্যায় করে। পরে তছু- 

পয়ুক্ত অন্য জাতীয় এক চারা মল সহিত আ'নিগ্না তাহার 
মধ্যে এমত্ত বসাইয়া দেয় যাহীতে সেই স্থল মৃত্তিকাঁয় সং- 
লগ্ন হইয়া রস্াকর্ষণ করিতে পারে । ভাহাতে এ চারা ক্রমে 

পুষ্ট হুইয়! ঘুড়িয়শযাইবার মত হইয়া খাঁকে | কিন্তু ইহাতে 

কেবল প্রতারণ| বাতীত আর কিছুই প্রকাশ পাঁয় না । 
যদি যোড় কলম করিবার জনা অনা চার] না পাওয়া 

যায় তবে তঙ্জাত্বীয় ফোন শাখার প্রকণ্ডের সহিত তাহা 

করিলেও যুড়িয়! যাইবে । যদিও উভয়ের আন্তরিক বচনার 
বৈলক্ষখা আছে তথাপি ষুড়িবার কোন এ্রতিবন্ধীক নাই । 

যৌড় কলম করিতে হইলে যেচারা শাখা অপেক্ষা 

প্রবল হুইবে তাহাতে যোড় কলম করিবে চারণ তেজোহীশ 
হইলে আপাততঃ যোঁড় লাশিতে পারে কিন্ত পরে রদাঁ- 

ভাব প্রশ্ুক্ত শাখ। শুষ্ক হইবার সম্ত।বন|। 

চুঙ্গি কলম ও জিবে কলম করিয়] প্রথমতঃ ছায়া 

রাখিয়] উপরে সচ্ছিদ্র তাড় টাঙ্গাইয়া প্রতিদিন জল দিবে 

নতুবা! অতপ তাপে শুষ্ক হইয়া যাইবে । 
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যেযে'ক্ষ শ্বভাঁকতঃ অতিশঘ বর্ধনশীল, তাহার্দি- 

দাকৈ উদ্দাখনে রাখিলে অনেক অনি ঘটিভে পারে৷ উহা 

দিগকে খর্কতভাবন্থাক্ রাঁখিবীর জনা কলম করা আবশ্যক 

সুংরি আম, বৃক্ষ অতি খর্বাকার, অন্যান্য আঁষুবৃক্ষ বৃহদা- 
কার হয় অতএব স্ুংরি আমের চারার সহিত অন্যানা আঁ 

ধরক্ষের শাখার ধৌঁড়কলম করিল এ শাখণ অধিকভর 

রসের অত্ভাঁব প্রযুক্ত বৃহুদাকাঁর না হইয়া খর্ধাকাঁর হইয়া 
থাকিবে । এবং স্থল পদ্মের গাছ অতি বহত এবং শখখা 

প্রশাঁখ দ্বার অল্লকাঁল মধোই অনেক স্থান হ্যাপিয়া থাকে। 

কিন্ত জব ফলের গাছ ভাদুশ বর্ধন শীল নছে। একারণ 
জবাফ,লের চারার সহিত স্ছলপন্মের যোড়কলম করিলে 

তাঁদ্বশ বাড়িতে ন' পারিয়? জবারন্যায় বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে! 

জব1 এবং স্থলপম্মের নামভেদ হইলেও উহ1র। ৰি- 

জাতীয় নহে ভাহখ হইলে উভয়ের ঘোড়কলম হইবার 

কোন সস্ভাবন। থাঁকে না, এবং উভয়ের অবয়ব ও পুষ্পগত 

অনেক সাদ্বশ্য আছে, ইতাদি নানী কারণে উহার? সজা- 
ভীয়, কেবল গজাতীর অন্তর্গত যে নান প্রকার প্রন্ডেদ আ- 

ছে তাহার মধ্যে এক এক প্রকার বলিয়া গণা করিতে 

হইবে । 

_ এইবূপে কলম করিলে ব্বহদাকার বক্ষ খর্বা হইবার 
কারণ এই থে উভয়ের কাষ্ট স্বরায় যুড়িয়] যায়, ছাল সুড়ি- 
তে অধিক; বিলম্ব হয়, এই নিমিন্ত পরিপকূ রস শাখা ভই- 

ভে ঢারায় আসিভে না পারিয়। তথায় বছক1ল অবস্থিভি 
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কবে । তাহাঁড়ে সদয় পাইলে তদবস্থ শাখা! হইতেই পুষ্প, 
কল উৎপন্ন হইতে থ।কে। কিন্তু শাখা ভাদুশ বন্ধি প্রাপ্ত 
হইতে পারে না। যখন এ পরিপক রস চারায় গ্রত্যাগ 

হইয়। মুলে সংযুক্ত হয় তখন চারা শাখা বাড়িতে 

থাঁকে। যাহাঁকে বাড়ীইতে হইবে তাহার উক্তরূপ কলম 
করা অন্থচিত । এই সকল বিবেচন। করিয়। সকলে হক্ষের 

স্বাস ও ব্দ্ধির কারণ উপায় কত্রিতে ব্বুবানি হইবে । 

*যদি কোন কারণ বশতং কোন বৃক্ষের ফল হইতেছে ন! 
দেখ! যায় তবে তাহার শাখ] কিন্ব। চক্ষু লইয়] তৎ মজা - 

তীয় চারার সহিত বুলস করিলে অবশ্য ফল হইবে । ইহা" 
তে বিশেষ এই যে এ কল্গ সূলবৃক্ষে হইলে আকারে ষে- 

রূপ হইত ইহাতে ও সেইরূপ হইবে কেবল বীজ অভি 
ক্ষুদ্র হইবে । 

বিদেশীয় এমন কতকগুলি উনতজ্জ আছে যাহা এদে- 

শে আনিয়। রোপগ করিলে আপাততঃ কিছুদিন জাৰিত 
থাকিয়। পরে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। একার 

এদেশীয় ত£সজাতীয় চারার সহিত কলম করিলে. তাহ! 

চারার রস প্রাপ্ত হইয়া তত্তল্য জীবন শক্তি পাই] 
্ার্কে। কিন্তু লবঙ্গগাছ উক্তরূপেও রক্ষিত হওয়। সুফ- 

ঠিন। বস্থরাই গোলাপ প্রভাতি কতকগুলি উন্ভিজ্জের 
বীজ আনিয়! এদেশে পুতিলে তাহাতে চারা কথন উৎপঙ্গ, 
হন্,না তঙ্গিমিত্ত এদেশীয় তৎ নজাতীয় অন্য চারার সহিত 
ভাহার কলম করিবে। 



১০৪ কৃছিদগ্ণ। 

উল্ভিজ্জ এবং জন্ত একই গ্রকাঁর, কেবল আঁকার গত বৈলৈ 

ক্ষণ্য মাত্র । বিশেষতঃ দেশ, কাঁল,এবং স্থান বিশেষে জল, 

বাঘু,উত্তাপ এবং মৃত্তিকা রীতিমত যথাযোগ্য রূপে ব্যবহাীব 
করিলে উদ্ভিজ্জ জাতি বীজ, শাখা, শিকড় প্রভৃতি হষঈটতে 
উৎপন্ন হইয় থাকে জন্তর! কেবল এক বীজ হইতেই জন্মায় 
একারণ উদ্প্তি বিষয়ে জন্ত অপেক্ষা উদ্তিজ্জের ক্ষমতার 

আধিকা আছে ইহ। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

সম্পর্ণ | 












